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Szám: 17/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. május 10-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Török Balázs alpolgármester, Dicső 

Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, dr. Filó András, Fülöp Zsolt, 

Kiss Károly, dr. Kőrösi Tibor, Kun Csaba, Magyar Judit, dr. 

Pázmány Annamária, Pintér Ádám és Tolonics Gyula képviselők 

 

Távol van: Zakar Ágnes képviselő 

   

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal jelen van az ülésen:  dr. Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője, 

Bartha Enikő szervezési iroda vezetője, dr. Kammerer Judit testületi 

referens, Puhl Márta irodavezető, Szirmai Erika irodavezető, dr. 

Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő, dr. Miklós Eszter 

jogi referens, dr. Gerendás Gábor irodavezető, Gabay Anett 

vagyonhasznosítási referens, Perneczky Sára főkertész, Sándorné 

Vincze Viktória környezetvédelmi referens.  

 

Meghívottak: 
 

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentéséről c. 

napirendi ponthoz: 

   Kolti Helga ügyvezető 

 

A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2011. évi számviteli törvény zserinti 

beszámolójáról c. napirendi ponthoz:  

   Panyi Zsolt ügyvezető 

 

A Pro Szentendre Városfejlsztési Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

A Pro Szentendre Kft. bankszámlahitel-szerződése tárgyában c. napirendi pontokhoz 

   Szabó Zsófia ügyvezető 

 

A Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi adózott eredményének felhasználásáról való döntésről c. 

napirendi ponthoz:  

   Somogyi Zsolt vezérigazgató 

 

Japánkert létesítéséről c. napirendi ponthoz:  

   Dani Zoltán   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.16 órakor az ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők száma 

14 fő, a testület határozatképes.  

Bejelenti, hogy a meghívóban szereplő – Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú 

Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról szóló – előterjesztés nem készült el, ezért nem kerül 

napirendre vételre.  

Ismerteti a sürgősségi indítványokat:  

1. az Önkormányzat számlavezetőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás 

megindításáról, 

2. Szentendre, Deli Antal utca,1566/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban, 

3. Pest megye fejlesztése társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyagáról I. forduló. 

 

Több anyaghoz készült kiegészítés, ezeket ülés előtt kiosztották a képviselőknek. Tájékoztatja 

a képviselőket, hogy május 24-én várhatóan rendkívüli ülés lesz, de erről még folynak az 

egyeztetések. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint az 1. sürgősségi indítvány esetében nem helytálló a 

sürgősség indoklása, kérdezi, mikor jár le a szerződés? 

A 3. sürgősségi indítvány esetében a civil szervezetek véleményezésére adott határidő miatt 

komolytalan. az eljárási rend, semmibe veszi az önkormányzatot, a véleményezést. Javasolja, 

hogy erről hozzanak határozatot. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az 1. sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy 

többszörös banki egyeztetésen vannak túl, ezért volt a téma többször a testület előtt. A 

cégátalakítások bonyolításához szükség van a közbeszerzési eljárásra.  

A 3. sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban egyetért az elmondottakkal. a módosító javaslatról 

szavaztatni fog. Jelzi, hogy ez az előterjesztés I. fordulós tárgyalása. 

Egyéb kérdés nem lévén, szavazásra bocsátja az Önkormányzat számlavezetőjének 

kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításáról készült sürgősségi indítvány 

napirendre vételét: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3787   Száma: 12.05.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Szentendre, Deli Antal utca,1566/5 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésével kapcsolatban készült sürgősségi indítvány napirendre vételét: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3788   Száma: 12.05.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Pest megye fejlesztése társadalmi 

egyeztetésre bocsátott vitaanyagáról – I. forduló – készült sürgősségi indítvány napirendre 

vételét: 

Szavazás eredménye 

 

#: 3789   Száma: 12.05.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a napirend elfogadását:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3790   Száma: 12.05.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

 
 

NAPIREND 
 

  Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről   

  

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulás két ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és 

döntésekről 

  

  
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

  

  
Tájékoztató a reorganizációs akcióterv állásáról 

  

  Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről   
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Sürgősségi indítvány az Önkormányzat számlavezetőjének kiválasztását 

célzó közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 
Sürgősségi indítvány Szentendre, Deli Antal utca,1566/5 hrsz-ú ingatlan 

értékesítésével kapcsolatban 

 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

 

Sürgősségi indítvány Pest megye fejlesztése társadalmi egyeztetésre 

bocsátott vitaanyagáról I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

1.  
Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi 

közhasznúsági jelentéséről                                                                                       

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  

Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2011. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolójáról                                                    

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  
Előterjesztés a AquaPalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolójáról                                                        

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  
Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról                                                                                          

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  
Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

2011. évi közhasznúsági jelentéséről                                                                                  

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2011. évi számviteli 

törvény szerinti beszámolójáról                                                                                 

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  
Előterjesztés Pro Szentendre Kft. bankszámlahitel-szerződése tárgyában     

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdése alapján zárt ülés rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

8.  
Előterjesztés "Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges 

döntések meghozataláról  

dr. Török 

Balázs 

alpolgármester 

9.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi adózott eredményének 

felhasználásáról való döntésről                                                                               

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

10.  
Előterjesztés a fogorvosi alapellátás helyének megváltozásával 

kapcsolatos új szerződésekről                                                                                                           

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  
Előterjesztés Japánkert létesítéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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12.  
Előterjesztés Vadász György kérelméről a 4424 hrsz-ú ingatlan adás-

vételével kapcsolatban                                                                                                 

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  
Előterjesztés a szentendrei 0281/67 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási jog gyakorlásáról                                                                                              

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Török 

Balázs 

alpolgármester 

14.  
Előterjesztés Négy Évszak Sportiskola Kft. módosítási kérelméről a 

bérleti szerződéssel kapcsolatban                                                                                      

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Török 

Balázs 

alpolgármester 

15.  
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 400/11 

és 400/12 hrsz-ú ingatlanok tekintetében szolgalmi jog bejegyzéséről                                                            

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Előterjesztés belvárosi fiákerek üzemeltetésére kiírt pályázat bírálatáról             

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Török 

Balázs 

alpolgármester 

17.  

Előterjesztés a Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntetéséről 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

18.  

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről szóló 64/2012.(II.16.) Kt.sz. 

határozat módosításáról                                                                                      

Az előterjesztés később kerül kiküldésre. 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

19.  Előterjesztés a "Belváros rehabilitáció" keretében megvalósuló 

infokommunikációs rendszer tárgyában                                                                         

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

20.  

Előterjesztés Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. prémiumáról                        

Az előterjesztés később kerül kiküldésre. 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

21.  Tájékoztató a "Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó 

települések csatorna hálózatának bővítése" tárgyában 

dr. Török 

Balázs 

alpolgármester 

22.  
Előterjesztés BDO Magyarország Tanácsadó Kft.-vel fennálló szerződés 

módosításáról 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

23.  
Előterjesztés aljegyzői pályázat kiírásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24.  
Előterjesztés a szentendrei 768 és 902 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos, 

az MNV Zrt-hez benyújtandó nyilatkozatról                                                       

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Molnár 

Ildikó címzetes 

főjegyző 
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25.  Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító 

okiratának módosításáról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  
Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának 

módosításáról                                                                                                      

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27.  
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28.  Előterjesztés Városi Pedagógiai Díj adományozásáról                                               

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29.  Interpelláció   

30.  Egyebek   

 

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

Tolonics Gyula távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  
 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3791   Száma: 12.05.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z)  

I. 

547/2011. (XII.8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

6/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

9/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

17/2012. (I.19.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

18/2012. (I.19.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

24/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

55/2012. (II.9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

78/2012. (II.16.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

93/2012. (III.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

94/2012. (III.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

107/2012. (III.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

108/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

115/2012. (III.29.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

120/2012. (III. 29.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

129/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

131/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

132/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 



 10 

135/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

136/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

143/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

144/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

147/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

149/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

152/2012. (IV.29.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

II. 

550/2011. (XII.8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

7/2012. (I.19.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

  Új határidő: 2012. június 30. 

16/2012. (I.19.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

  Új határidő: 2012. június 30. 

22/2012. (I.19.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

  Új határidő: 2012. június 30. 

23/2012. (I.19.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

  Új határidő: 2012. június 30. 

40/2012.(II.9.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

  Új határidő: 2012. június 30. 

41/2012.(II.9.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

  Új határidő: 2012. június 30. 

49/2012. (II.9.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

  Új határidő: 2012. június 30. 

79/2012. (II.16.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

90/2012. (III.8.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. május 31. 

92/2012. (III. 8.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

95/2012. (III.8.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

96/2012. (III.8.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. május 30. 

97/2012. (III.8.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

100/2012. (III.8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

101/2012. (III.8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

116/2012. (III. 29.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 
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Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – önkormányzatot érintő 

pályázat kapcsán, mely önrészt nem igényel – átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3792   Száma: 12.05.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 17. § (6) 

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – önkormányzatot érintő 

pályázat kapcsán, mely önrészt nem igényel – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Reorganizációs jelentés 2. 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő, Reorganizációért felelős 

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: szóban is ismerteti a Reorganizációs 

jelentés 2.-ben foglaltakat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy ha a város megkapja a Pest Megyei Könyvtárat, illetve 

ha új feladatokat kap az Önkormányzat, akkor ezekkel hogyan kalkulált? 

 

 

Tolonics Gyula képviselő visszatér, dr. Dukai Miklós képviselő távozik az ülésteremből, 

jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy 

ragaszkodik ahhoz, hogy az új költségvetés a jelen állapotra készüljön, csak határozattal 

alátámasztott döntést vesz figyelembe. Pontos adatokat szeretne megismerni, és azt szeretné 

elérni, hogy Szentendre legyen az első város, aki meg tudja majd mondani, hogy mennyi 

pénzt vitt el a Kormány, vagy hogy mennyit adott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Századvég szakembereinek látogatásáról tesz említést, mely 

kapcsán elmondja, hogy országos szinten nagyon figyelnek a városra.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, hogy miért ennyire rövid időre kötik meg a bankkal a 

számlavezetési szerződést?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: azért, hogy ne legyen kötöttség, mert 

a biztonság és a flexibilitás a fontos. Akkor lehet tovább lépni, ha már ismerik a Kormány 

döntéseit.  
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dr. Pázmány Annamária képviselő: jelzi, hogy a SZEI-ben könyvelőt keresnek.  

 

dr. Filó András képviselő: véleménye szerint a reorganizációs folyamat homokóraszerűen 

működik, mivel minden a reorganizációért felelős alpolgármesteren keresztül történik. Nem 

tartja helyesnek, hogy az Alpolgármester olyan feladatokkal is foglalkozik, amelyekkel nem 

kellene – például a Gyámhatósági előterjesztést miért kell látnia? Úgy látja, fékeződött a 

Hivatal munkája. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy van sok olyan anyag is, amely nem kerül az 

Alpolgármester úrhoz, de azok az előterjesztések, amelyeknek anyagi vonzata van, kivétel 

nélkül hozzá kerülnek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: egyetért Filó képviselő úrral, ezért 

szorgalmazza a szemléletváltást, hogy neki ne kelljen minden anyaggal foglalkoznia. A 

legfontosabb feladat most, hogy prioritási listát kell készíteni, amit a legnagyobb ügyekkel 

kell kezdeni. Elmondja, hogy mintegy 40 olyan sürgős dolog van, amelyben azonnali döntésre 

van szükség. Úgy gondolja, hogy eddig a kapkodás volt a legnagyobb hibája a testületnek, 

mert perceken belül hoztak döntéseket, amelyekkel nagy hibákat követtek el. Javasolja a 

testületi anyagok módszertanának megváltoztatását.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Pest Megyei Könyvtárral kapcsolatban kérdezi, hogy ha a város 

megkapja, az Önkormányzat vállalja-e a működtetését, mert információi szerint a város 

vezetése nem örül az ötletnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a Könyvtár fontosságával. Ő azt hallotta, hogy a 

mostani vezetés azért lobbizik, hogy a Szabó Ervin Könyvtárhoz tartozzon a Könyvtár.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, rátérnek a következő napirendi pont tárgyalására.  

 

 

Sürgősségi indítvány az Önkormányzat számlavezetőjének kiválasztását célzó 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nincs kiegészíteni valója.  

 

Fekete János képviselő: kérdése, hogy a folyószámlahitel nagyságát vizsgálták-e?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: hosszú távú finanszírozású hitelről 

van szó, amely nem mozog, csak a munkabérhitel. Elmondja, hogy az összevonásból az 

Önkormányzat hitelfelvételi kondíciói jobbak lesznek.  

 

Fekete János képviselő: ha mégsem sikerül kiegyenlíteni, akkor mekkora lesz az összeg 

nagysága?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: válaszában elmondja, hogy az új 

költségvetés elkészítése után tudják ezt megítélni. Azt is elmondja, hogy ő együttes 

folyószámlahitel megvalósulását szeretné elérni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3793   Száma: 12.05.10/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 16:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat számlavezetőjének 

kiválasztása tárgyában az alábbi döntéseket hozza: 
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1. 2012. július 1-2012. december 31-ig tartó szerződéses időtartamra hirdetmény nélkül 

induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melynek részét képezi a 380 MFt 

összegű folyószámla hitel és a minimum 50 MFt összegű, de lehetőleg 100 MFt 

összegű munkabér hitel is; 

2. a közbeszerzés becsült értéke nettó 13 460 000 Ft; 

3. az adott közbeszerzést az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervébe felveszi; 

4. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására; 

5. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozatalára; 

6. felkéri a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Zakar Ágnes képviselő megérkezik, dr. Duka Miklós képviselő visszatér, dr. Török Balázs 

általános alpolgármester távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

Sürgősségi indítvány Szentendre, Deli Antal utca 1566/5 hrsz-ú ingatlan 

értékesítésével kapcsolatban 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

megtárgyalta az ügyet, majd a Hivatal munkatársai kidolgozták a javaslatokat. Megadja a szót 

a Vagyonhasznosítási ügyintézőnek.  

 

Gabay Anett vagyonhasznosítási ügyintéző: ismerteti az előkészített 4 db határozati 

javaslatot.  

 

dr. Dukay Miklós képviselő: zárt ülés elrendelését kéri.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3794   Száma: 12.05.10/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 1 7.14 6.67 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

 

A Képviselő-testület 16.07 órától 16.22 óráig zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.22 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 13 fő.  

 

 

Sürgősségi indítvány Pest megye fejlesztése társadalmi egyeztetésre bocsátott 

vitaanyagáról I. forduló. 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót. 

 

Zakar Ágnes képviselő: még az előző napirendi ponttal kapcsolatban észrevételezi, hogy 

miért képviselőket kért Polgármester úr, hiszen egy területnek egy képviselője van. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megpróbál pontosan fogalmazni, de nem érzi, hogy sértett 

volna bárkit is. Kéri megfogalmazni Fülöp képviselő úr – napirend előtti – módosító 

javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a módosítás szövegét: „felkéri a 

Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pest megyei Önkormányzat Elnökével, 

tájékoztassa Őt a társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyag társadalmi véleményezésének 
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fontosságáról, és tegyen javaslatot a véleményezési időszak 2 hónappal történő 

meghosszabbítására, ennek meghiúsulása esetén arra, hogy a későbbiekben is legyen 

lehetőség további vélemények megküldésére.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy miről szól az előterjesztés?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismét elmondja az előterjesztés tartalmát.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a befogadott 

módosítással.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3796   Száma: 12.05.10/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 16:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Tart. - 

Fekete János Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. Felkéri a Polgármestert, hogy a Pest Megye Önkormányzata által megküldött 

vitaanyagot bocsássa véleményezésre, és a lakossági, vállalkozási és civil 

szervezetek véleményének figyelembe vételével terjessze be a Képviselő-testület 

elé II. fordulós tárgyalásra; 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pest megyei Önkormányzat 

Elnökével, tájékoztassa Őt a társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyag társadalmi 

véleményezésének fontosságáról, és tegyen javaslatot a véleményezési időszak 2 

hónappal történő meghosszabbítására, ennek meghiúsulása esetén arra, hogy a 

későbbiekben is legyen lehetőség további vélemények megküldésére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2012. május 31. 

 

 

 

1. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi 

közhasznúsági jelentéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Kolti Helga ügyvezető és Veres 

Olga könyvvizsgáló 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy bizottsági ülésen a Kulturális Kft. Ügyvezetője elmondta, 

hogy a költségvetés hiánya miatt nem tudnak tervezni. Kérdezi, van-e erre valamilyen 

javaslat?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Kulturális Kft. Ügyvezetőjének, akinek 

gratulál, hogy a nyári programokhoz forrásokat szerzett.  

 

 

Fekete János képviselő és dr. Török Balázs alpolgármester visszatér az ülésterembe, 

jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): az elmúlt évi költségvetéssel kapcsolatban felsorolja 

az Önkormányzat tartozásait, és elmondja, hogy eddig a bevételi tartalékokból gazdálkodtak, 

de már ez is elfogyott. Jelzi, hogy ha nem kapnak megfelelő forrásokat, akkor a szerződéseket 

nem tudják megkötni, ezáltal a programsorozatok megvalósulása nem tud elindulni, veszélybe 
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kerülnek a rendezvények. Tájékoztatásul elmondja hogy az NKA-tól jelentős támogatást 

sikerült szerezniük, de a minisztériumi támogatás ugyanakkora, mint az elmúlt évben volt.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a nyári program összköltségvetését 

kérdezi. Tájékoztatásul elmondja, hogy a holnapi nap folyamán foglalkoznak a prioritások 

kialakításának előkészítésével, hogy az Önkormányzatnak mihamarabb normálisabb 

pénzgazdálkodása legyen. 

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): válaszában elmondja, hogy 64 mFt-ot terveztek a 

programokra a Szentendre éjjel-nappal nyitva című rendezvénnyel együtt. Jegybevétellel, 

önkormányzati támogatással, szponzorokkal is számolnak, valamint a jegyek után TAO-

visszaigénylés is lehetséges.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3797   Száma: 12.05.10/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 16:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 
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Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. jóváhagyja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági 

jelentését a határozat melléklete szerinti tartalommal, 41.284 E Ft mérlegfőösszeggel,  

- 10.698 E Ft adózott eredménnyel, valamint -10.698 E Ft mérleg szerinti 

eredménnyel; 

2. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  
1. azonnal 

2. 2012. május 31. 

Felelős:  
1. Polgármester 

2. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

2. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2011. évi számviteli 

törvény szerinti beszámolójáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztés tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Panyi Zsolt, a TDM Kft. 

ügyvezetője.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót az 

Ügyvezetőnek.  

 

Panyi Zsolt ügyvezető (TDM Kft.): nincs kiegészítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3798   Száma: 12.05.10/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 16:37  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

3. jóváhagyja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2011. évi számviteli törvény 

szerinti beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal, 14.369 E Ft 

mérlegfőösszeggel, 4.108 E Ft adózott eredménnyel, valamint 4.108 E Ft mérleg 

szerinti eredménnyel; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

taggyűlésén Szentendre Város Önkormányzat képviseletében a 2011. évi számviteli 

törvény szerinti beszámolót jóváhagyó döntést támogassa szavazatával; 

5. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: 
1-2. pont: Polgármester 

3. pont: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

Határidő:  
1. pont: azonnal 

2. pont: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 

beszámolójának jóváhagyásáról döntő taggyűlés időpontja 

3. pont: 2012. május 31.  

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

3. Előterjesztés az AquaPalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011. évi számviteli 

törvény szerinti beszámolójáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Bacsa Csaba ügyvezető és 

Veres Olga könyvvizsgáló.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Magyar Judit képviselő: a Reorganizációért felelős alpolgármestertől kérdezi, hogy mi a 

véleménye, hogy magasabb a Kft. működési hiánya, és tőkepótlásra van szükség? Elmondja, 

hogy a továbbiakra vonatkozóan javaslatot várt volna.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: válaszában elmondja, hogy a 

reorganizáció folyamán az egyik legfontosabb kérdés az AquaPalace Kft. rendbe hozása. 

Ennek első lépése a költségvetés elkészítése, viszont az eredményesség kérdése nem napi 

kérdés. Arról is tájékoztat, hogy a Kft-t az idén nem lehet nyereségessé tenni, legfeljebb 

néhány év múlva lehet nullszaldós.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ismerteti az AquaPalace éves veszteségi számait. Az a véleménye, 

hogy komoly energetikai beruházásra van szükség az uszodánál.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az energetikai programot egyben kívánják 

kezelni a közvilágítással, a Concerto-programmal, valamint a közintézmények világításának 

megoldásával.  

 

dr. Filó András képviselő: kérdése, hogy mennyi a negatív eredményből az Önkormányzat 

vállalása a tavalyi és az idei év vonatkozásában?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: erre a kérdésre most nem tud válaszolni, írásban 

megküldi.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: módosító javaslata, hogy egészítsék ki a határozati javaslatot. 

Javasolja továbbá, hogy az átalakítások során a cégek felügyelő bizottságait is tájékoztassák.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni a módosítást. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a 2. pont kiegészül az alábbi szöveggel: „felkéri a 

reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a költségvetés tervezésekor ennek az összegnek 

a beépítését tartsa szem előtt.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3799   Száma: 12.05.10/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 16:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. jóváhagyja az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011. évi számviteli 

törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját a határozat melléklete szerinti 

tartalommal, 3.210.080 E Ft mérlegfőösszeggel, -104.141 E Ft adózott eredménnyel, 

valamint -104.141 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.  

2. az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a saját tőke pótlása érdekében 

pótbefizetést rendel el, melyet a Gt. 143. § (3) bekezdésében foglalt határidőn belül 

teljesít. Felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a költségvetés 

tervezésekor ennek az összegnek a beépítését tartsa szem előtt. 

3. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  
1. azonnal 

2. a Gt. 143. (3) bekezdésében foglalt határidő 

3. 2012. május 31. 

Felelős:  
1-2. pont: Polgármester, reorganizációért felelős alpolgármester 

3. pont: Aquapalace Kft. Ügyvezetője 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

4. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2011. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolójáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót. 

 

Magyar Judit képviselő: miután veszteséges cégről van szó, nem tartja szükségesnek a Kft. 

működését. Dombay Zsolt ügyvezetőnek nagyobb feladatokat lehetne adni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a reorganizációs tervben szerepel a kft. megszüntetése. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Dombay Zsolt ügyvezetővel 

megbeszélte, hogy a gazdasági döntés értelmében a sportreferensi feladat és a Kft. 

összevonva, egy ember kezébe kerül. Kérdéses azonban, hogy érdemes-e jogilag megtartani a 

Kft-t, de ez egyelőre nem lényeges kérdés.  

 

Magyar Judit képviselő: kifogásolja, hogy a megszüntetésről nem készült előterjesztés.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elmondja, hogy a megszüntetéssel 

kapcsolatban több kérdésre kell még választ keresni, majd ezután jogásszal megnézeti és 

elkészítik az előterjesztést.  
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Dicső Zoltán távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

dr. Filó András képviselő: egyetért a Reorganizációért felelős alpolgármesterrel, hiszen csak 

az ügyvezető tiszteletdíja a kiadás.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint az AquaPalace Kft-hez lehetne a Sportcélú Kft. 

feladatait átteni, mert ez a Kft. csak viszi a pénzt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3800   Száma: 12.05.10/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2011. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolóját 16.709 Ft mérlegfőösszeggel, -1.210 E Ft 

adózott eredménnyel, valamint -1.210 E Ft mérleg szerinti eredménnyel; 

2. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  

1. azonnal 

2. 2012. május 31. 

Felelős:  

1. Polgármester 

2. Szentendrei Sportcélú Kft. Ügyvezetője 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

5. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.  2011. 

közhasznúsági jelentéséről  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót. 

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3801   Száma: 12.05.10/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. jóváhagyja a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. 

évi közhasznúsági jelentését a határozat melléklete szerinti tartalommal, 

175.737 E Ft mérlegfőösszeggel, 0 E Ft közhasznú eredménnyel, valamint 0 Ft 

vállalkozási eredménnyel; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft.  taggyűlésén Szentendre Város Önkormányzat képviseletében a 

2011. évi közhasznúsági jelentést jóváhagyó döntést támogassa szavazatával; 

3. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  

1. azonnal 

2. 2012. május 31. 

Felelős:  

1. Polgármester 

2. Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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6. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2011. évi számviteli törvény 

szerinti beszámolójáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Szabó Zsófia ügyvezető.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót.  

 

Magyar Judit képviselő: hiányolja a megszüntetésre vonatkozó javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy az előterjesztés végén vannak a megszüntetésre 

vonatkozó javaslatok, amelyeket később dolgoznak ki, hogy melyik a leggazdaságosabb.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: megerősíti az elhangzottat, és 

kiegészítésül elmondja, hogy először a 60 mFt-os hitelt kell megszüntetni. Felhívja a 

figyelmet arra, hogy az Önkormányzat cégeinek legnagyobb adósa maga az Önkormányzat. 

Ismerteti a Pro Szentendre Kft. értékeit, amelyeket esetleg el lehetne adni. 

 

Kun Csaba képviselő: a mai napon tartott FB ülésen jelezték, hogy a cégnek tőkehiánya van, 

valamint azt, hogy a cégvezetőnek május 30-án lejár a szerződése. Kéri a Kft-vel kapcsolatos 

utasításokat, határozatokat egy fájlban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3802   Száma: 12.05.10/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 
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dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. jóváhagyja a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti 

éves beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal, 40.390 E Ft 

mérlegfőösszeggel, -28.428 adózott eredménnyel, valamint -28.428 E Ft mérleg 

szerinti eredménnyel. 

2. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

3. felkéri a reorganizációért felelős Alpolgármestert a Pro Szentendre Kft. jövőjével 

kapcsolatos javaslat megtételére. 

 

Határidő:  
1. azonnal 

2. 2012. május 31. 

3. 2012. augusztus 15. 

Felelős:  
1. Polgármester 

2. Pro Szentendre Kft. ügyvezetője 

3. Reorganizációért felelős Alpolgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

7. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. bankszámlahitel-szerződése 

tárgyában 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Szabó Zsófia ügyvezető.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót. 
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nincs kiegészítése. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3803   Száma: 12.05.10/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1. hozzájárul ahhoz, hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. a Raiffeisen Bankkal 

kötött bankszámlahitel-szerződését 2012. június 30. napjáig meghosszabbítsa, továbbá 

kijelenti, hogy Szentendre Város Önkormányzata a készfizető kezességét változatlan 

formában fenntartja; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a készfizető kezességgel kapcsolatos jognyilatkozatokat 

aláírja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. május 31. 

 

 

Fülöp Zsolt és Kun Csaba képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 

12 fő.  

 

 

8. Előterjesztés a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” 

című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges döntések 

meghozataláról 

Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: beszámol a tárgyalások eddigi folyamatáról és elmondja, 

hogy még további egyeztetésekre van szükség, ezért 

 javasolja az előterjesztés levételét a napirendről. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztés levételére tett javaslat 

elfogadását:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3804   Száma: 12.05.10/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja a levételre 

tett javaslatot.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázattal kapcsolatban készített 

előterjesztés megtárgyalását leveszi napirendjéről, és arról későbbi ülésén dönt.  

 

 

 

9. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi adózott eredményének 

felhasználásáról való döntésről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásokon az ülésteremben tartózkodik Somogyi Zsolt vezérigazgató.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. 

Módosító javaslata, hogy az Önkormányzat ne kérjen osztalékot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni a módosító javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a 133/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozatának 1. pontját az 

alábbira módosítja: „elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal, 1.510.981 E Ft mérlegfőösszeggel, 



 33 

65.219 E Ft adózott eredménnyel, valamint 65.219 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, és úgy 

dönt, hogy a tárgyévi adózott eredményből osztalékot nem fizet, annak  összegét  

eredménytartalékba helyezi.” 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: befogadja a módosítást. Felhívja a 

figyelmet az előterjesztés-kiegészítésben szereplő második határozati javaslatra is, amely a 

Vezérigazgató prémiumának kifizetéséről szól.  

 

 

Dicső Zoltán, Fülöp Zsolt és Kun Csaba képviselők  visszatérnek az ülésterembe, jelenlévő 

képviselők száma 15 fő.  

 

dr. Filó András képviselő: javasolja, hogy nevezzék meg a kifizetés jogcímét.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: egyetért a javaslattal.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy nem támogatják az előterjesztést, mert ez az első 

ciklus, amelyben pozitív változás történt a Kft. életében, bár a fejlesztések elmaradtak. 

Véleménye szerint a helyzet kezelhető.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a Vezérigazgatónak a töltésen elhelyezett új 

hulladékgyűjtők elhelyezését.  

 

Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: a bizottság 

javasolja, hogy a Vezérigazgatónak a munkáját ismerjék el, és a határozatban foglaltak szerint 

fizessék ki számára a prémiumot. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökétől kérdezi, 

hogy erre mi a terminus technicus? 

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: nem tud most 

válaszolni a kérdésre, mert nincs előtte a szerződés, amely 7. pontjában van megfogalmazva.  

 

dr. Filó András képviselő: meg kell határozni a jogcímet – jutalom vagy prémium – amelyet 

az Önkormányzatnak joga van kimondani.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem ismeri a szabályokat, de a 

tulajdonos bármikor – indoklás nélkül – kifizethet prémiumot.  

 

dr. Filó András képviselő: elmondja, hogy ha a munkaszerződésben nem szerepel a 

prémium, attól még kifizethető. Ennek indoklásaként ismerteti véleményét.  

 

Tolonics Gyula képviselő: miután konszenzus született az ügyben, javasolja a vita lezárását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni a javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a határozat 2. pontja a következő: „…úgy dönt, hogy 

Somogyi Zsolt vezérigazgató részére az 1. pontban szereplő teljesítménye elismeréseként a 

munkaszerződése 7. pontjában meghatározott  összegnek megfelelő mértékű jutalmat fizet. 

Felkéri a VSz Zrt-t, hogy gondoskodjon az összeg kifizetéséről.” 
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: befogadja a módosító javaslatot.  

 

dr. Filó András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy csak prémium fizethető, hogy a 

későbbiekben ezt ne lehessen követelni.  

 

Kun Csaba képviselő: kifogásolja, hogy miért nem a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

ülésén értelmezték a kérdést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: pontosításként az alábbi szöveget javasolja: „a kifizetési 

jogcím meghatározására felkéri a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot.” 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: befogadja a javaslatot. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3805   Száma: 12.05.10/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elismeri, hogy Somogyi Zsolt vezérigazgató a Városi Szolgáltató Zrt. gazdasági 

eredményében pozitív változásokat ért el; 

2. úgy dönt, hogy Somogyi Zsolt vezérigazgató részére az 1. pontban szereplő 

teljesítménye elismeréseként a munkaszerződése 7. pontjában meghatározott  

összegnek megfelelő mértékű, azaz  bruttó 3.003.900,- Ft-et kíván juttatni. A 

kifizetési jogcím meghatározására felkéri a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságot. Felkéri a Városi Szolgáltató Zrt-t, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság döntése után gondoskodjon az összeg kifizetéséről. 

 

Felelős:  
1. pont: Reorganizációért felelős Alpolgármester 

2. pont: Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 

Határidő:  
1. pont: azonnal 

2. pont: 2012. június 7. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VSZ Zrt.  2011. évi adózott 

eredményének felhasználása tárgyában úgy dönt, hogy  

 

1. a 133/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozatának 1. pontját az alábbira módosítja: 

2. „elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 

a határozat melléklete szerinti tartalommal, 1.510.981 E Ft mérlegfőösszeggel, 65.219 

E Ft adózott eredménnyel, valamint 65.219 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, és úgy 

dönt, hogy a tárgyévi adózott eredményből osztalékot nem fizet, annak  összegét  

eredménytartalékba helyezi.  

3. felkéri a Vezérigazgatót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: 
1. pont: Polgármester 

2. pont: Vezérigazgató 

Határidő: 
3. pont: azonnal 

4. pont: 2012. május 31. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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10. Előterjesztés a fogorvosi alapellátás helyének megváltoztatásával kapcsolatos új 

szerződésekről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A fogorvosok 

rendelői jelenleg a Szentendre, Bükkös part 36. sz. alatt találhatóak. Az itt található rendelők 

az ÁNTSZ minimum feltételeinek sajnos nem felelnek meg, ezért a fogorvosok 

időszakonként meghosszabbított ideiglenes működési engedély alapján kénytelenek működni, 

ráadásul egyre több az Önkormányzatot terhelő sürgős felújítási munka merül fel. 

A Védőnői Tanácsadó iroda jelenleg a gyermekorvosi rendelőknek is helyet adó Dunakanyar 

krt. 32. sz. alatti, önkormányzati tulajdonban álló épület tetőterében helyezkedik el, a 

működés több szempontból sem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ráadásul a padlástér 

rossz szigetelése miatt rengeteg energia pazarolódik el. A helyzet rendezése érdekében a 

Képviselő-testület 272/2011. (VI.10.) Kt. sz. határozatával támogatta, hogy a védőnői 

szolgálat új tanácsadó helyisége és az iskolafogászati rendelő a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. 

alatti épület földszinti helyiségeiben, a fogászati alapellátás 3 rendelője pedig a SZEI 

Kanonok utcai felújított épületében kerüljön kialakításra. Megadja a szót Pintér Ádámnak a 

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének. 

 

Pintér Ádám SZISB elnök: Elmondja, hogy a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést, és javasolják a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. alatti ingatlan 

mögötti területen a III. parkolási zóna helyett II. parkolási zónát vezessenek be, annak 

érdekében, hogy a védőnői ellátást igénybe vevő szentendrei kismamáknak az ingyenes 

parkolást lehetővé tegyék. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta ez a 

kérdést, és nem javasolja a módosítást. Elmondja, hogy több lehetőség is van arra, hogy 

alacsony költségek mellett lehessen használni ezt a területet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Egyetért az elhangzottakkal és nem 

támogatja az új kedvezményes parkolást. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

javaslatát. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3806   Száma: 12.05.10/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 38.46 33.33 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 7 53.85 46.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Szociális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság módosító javaslatát elutasította. Szavazásra bocsátja az eredeti határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3807   Száma: 12.05.10/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a fogorvosi alapellátás négy 

praxisának jogosultjaival kötendő megbízási szerződéseket, helyiség-használati 

szerződéseket, valamint a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulásával a Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény működtetéséről kötött 

megállapodás módosításáról szóló szerződést; 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződések aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:       azonnal  
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11. Előterjesztés Japánkert létesítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester:  Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megadja a szót 

Tolonics Gyula képviselőnek, ügyrendi javaslat tételre. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Ügyrendi javaslata, hogy halasszák későbbre a napirendi pont 

megtárgyalását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3808   Száma: 12.05.10/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Tolonics Gyula 

képviselő ügyrendi javaslatát elfogadta, a napirendi pontot később tárgyalják. 

 

 

12. Előterjesztés Vadász György kérelméről a 4424 hrsz-ú ingatlan adás-vételével 

kapcsolatban 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Vadász György 2012. április 16-án kérelemmel fordult 

Szentendre Város Önkormányzatához, mely szerint szeretné halasztott fizetéssel kiegyenlíteni 

az ingatlan értékét, vagyis az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 1 éven belül 

fizetné ki a teljes vételárat. 100.000 Ft pályázati biztosítékot már befizetett az ajánlatának 

beadásával egyidőben, vagyis a fennmaradó 5.352.000 Ft-ot halasztott fizetéssel egyenlítené 

ki. Kérelmét arra hivatkozva nyújtotta be Szentendre Város Önkormányzatához, hogy 2012. 

január 24-én elektromos zárlat miatt a műterme teljes egészében leégett, továbbá jelenleg a 

Barackvirág úti ingatlanát értékesíti, melyből a 4424 hrsz-ú ingatlant vásárolná meg. Megadja 

a szót Kun Csabának a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a határozati javaslat 

„A” verzióját kéri módosítani, hogy Polgármester úr legyen megbízva azzal, hogy a 

Szabályozási terv módosítás készítse elő a Barackos út nyomvonal tekintetében és a 

nyomvonal területére készítsen bérleti szerződés tervezetet, vagy amennyiben Vadász György 

nem kívánja bérelni a területet, úgy a kerítés áthelyezését kérje a tényleges telekhatárra. 

Amennyiben bérleti szerződést kíván kötni, akkor nem kell sem támfalat, sem kerítést 

áthelyezni, ha erre nem hajlandó, akkor csak a kerítést kelljen áthelyezni, miután később a 

nyomvonal változás eredményeképpen nem kell majd a támfalat arrébb helyezni, maradhat a 

helyén, hiszen a szabályozási nyomvonala a támfalhoz fog kerülni, amennyiben megtörténik a 

szabályozási terv módosítás. Továbbá a határozati javaslattal egyetért. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is ezt 

a javaslatot támogatta, kamattal. Kérdezi dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy a 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság által javasolt módosítás befogadható-e? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A szabályozási terv módosításra vonatkozó rész 

befogadható. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi dr. Dukai Miklóst, a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnökét, hogy a kamat kérdéséről szavaztasson? 

 

dr. Dukai Miklós JPBE elnök: Véleménye szerint nem ennél az előterjesztésnél merült fel a 

kamat kérdése, valószínűnek tartja, hogy elírás történt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A kamat kérdéséről nem szavaztat, a bizottsági módosításokat 

befogadta. Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Változatlan formában marad a kamatmentesen 

szövegrész határozati javaslat 3. pontjának első francia bekezdése végén. Továbbá javasolja a 

bizottságok egyhangú javaslata után kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy „felkéri a 

polgármestert, hogy készítse elő a Szabályozási Terv módosítását a Barackos út nyomvonala 
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tekintetében, és a nyomvonal területére készítsen bérleti szerződést, vagy amennyiben Vadász 

György nem kívánja bérelni a területet, úgy a kerítés áthelyezését kérje a tényleges 

telekhatárra.” A határidő a következő Szabályozási Terv módosítása.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3809   Száma: 12.05.10/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy a 493/2011 (XI.15.) Kt.sz. határozatában Vadász György-öt 

hirdette ki a 4424 hrsz-ú ingatlan vevőjének; 

2.  megállapítja, hogy telekalakítás jogerőre emelkedésével az ingatlan nagysága 290 

m2 nagyságúra csökkent, valamint hogy az ingatlan vételára 18.800 Ft/m2, így 

összesen 5.452.000 Ft; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést az alábbiak szerint kösse 

meg: 

 a vevőnek egy éven belül egy összegben kell megfizetnie az ingatlan vételárát 

kamatmentesen, 

 a vételár kifizetését, vagyis Vadász György tulajdonjogának bejegyzését 

megelőzően a vevő megkezdheti a bontási és építési munkálatokat a tervek 

ismerete alapján külön tulajdonosi hozzájárulással, amennyiben meghiúsul az 

adás-vételi szerződés úgy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonába kerül és 

marad az addig felépített építmény, továbbá a vevő nem fordulhat semmilyen 

követeléssel, megtérítési igénnyel az eladó felé, 

 felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a Szabályozási Terv módosítását a 

Barackos út nyomvonala tekintetében, és a nyomvonal területére készítsen bérleti 

szerződést, vagy amennyiben Vadász György nem kívánja bérelni a területet, úgy 

a kerítés áthelyezését kérje a tényleges telekhatárra. 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bontási és építési engedélyek ismeretében a 

tulajdonosi hozzájárulást megadja; 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a fentiek alapján a 

szerződést a pályázat nyertesével, Vadász Györggyel megkösse. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. június 30. 

  3. pont: Szabályozási Terv elfogadása 

 

 

13. Előterjesztés Vadász György kérelméről a 4424-hrsz-ú ingatlan adás-vételével  

 Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megadja a szót 

bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3810   Száma: 12.05.10/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 17:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, külterületi, 0281/67 hrsz. alatt felvett, szántó 3 megjelölésű, 3000 m2 

területű, Mamuzsics Ákos tulajdonában álló, 1009/3000 tulajdoni illetőségre vonatkozó 

elővásárlási jogával, a tulajdonosok által benyújtott, 2012. április 17-én kelt adás-vételi 

szerződésben megjelölt feltételek szerint, élni nem kíván, de azt az ingatlanra fenntartja, 

így az eladó és Adi Judit vevő között, 4.000.000,- Ft vételáron megkötött adás-vételi 

szerződés hatályba lép, 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2012. május 31.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek, ügyrendi 

hozzászólásra.  

 

Tolonics Gyula képviselő: Miután Török Balázs visszatért az ülésterembe javasolja, hogy az 

elhalasztott Japánkert előterjesztéssel folytassák az ülést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy miután erről a kérdésről már szavaztak, ezért 

most nem szükséges újabb szavazás. Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. Megadja a szót 

Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Kérdése, hogy milyen egyeztetések történtek ősz óta a lakókkal, 

továbbá az üzemeltetéssel kapcsolatban kérdezi, hogy mi fog történni abban az esetben, ha a 

Japánkertet nem kívánják tovább működtetni? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs általános alpolgármesternek, 

hogy a lakókkal történt egyeztetésről adjon tájékoztatást, majd Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek az üzemeltetéssel kapcsolatban. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Elmondja, hogy Dani Zoltán tervező beszélt a 

lakókkal, bemutatta nekik a részletes terveit. A lakók képviselője nyilatkozata szerint 

támogatják az elképzelést, továbbá megegyezés történt az eddig felvetődött aggályokkal 

kapcsolatban is.  

 

Dani Zoltán tervező megérkezik az ülésterembe.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Miután ez egy Japán és egy Magyar 

kert együttese, ezért egyeztetés történt a TDM Kft-vel, miután megismerték, a terveket 

mindenki elfogadta. Az üzemeltetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az a cég, aki ezt 

üzemeltetni szeretné, adományokat gyűjt és Nonprofit módon kívánja üzemeltetni. A 

szerződésbe biztosítékképpen beleírták, hogy „amennyiben az étterem vagy valamilyen profit 

termelő dolog létesül, akkor ez a Nonprofit Kft. úgy fog átalakulni, hogy annak a profitjából 

az Önkormányzat részarányosan fog részesülni”. Jelenleg ez a fejlesztés az Önkormányzatnak 

nem kerül pénzébe, és azt várja tőle, hogy a turizmust fellendíti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszönti Dani Zoltánt, továbbá köszöni és méltatja az eddig 

befektetett munkáját. Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Elmondja, hogy megnyugtatónak találja, hogy a lakók 

támogatásukról biztosították a Japánkert létesítését. Észrevételezi, hogy a támogatók között 

nem talál olyat, aki szentendrei, és támogatná a Japánkert létesítését. Továbbá kérdezi, hogy 

miután ez egy árvizes terület, mi történik abban az esetben, ha a Duna feljön és kiárad, van-e 

erre megoldás? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy Dani Zoltán szentendrei lakos. Megadja a 

szót Dani Zoltán tervezőnek. 

 

Dani Zoltán tervező: A szentendrei támogatókkal kapcsolatban elmondja, hogy ez egy 

háromoldalú szerződés lesz, amelyben a Művésztelep is részt fog venni. Egyeztetés történt a 

TDM Kft. vezetőségével is, hogy egy közös politikát alakítsanak ki a város érdekében. 

Elmondja, hogy több mint másfél éve folynak a tárgyalások, és mindenki, aki eddig 
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megkereste Őt, meghívta, és megbeszélte vele, hogy hogyan tudnák ezt az ügyet még 

magasabb színvonalon végezni. Az árvízvédelemmel kapcsolatban elmondja, hogy 

egyeztetéseket folytattak a vízművekkel, csatornázással, építéshatósággal. Árokrendszer kerül 

kialakításra az alulról jövő víz elvezetésére. Ismerteti a további műszaki megoldásokat a 

vízzel kapcsolatos védelemre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ő már látta Dani Zoltán kertjét, és mindenki 

aki látta méltatja. Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: kezdettől fogva támogatta a Japánkert létesítését, kérdéseket tesz 

fel a növényekkel kapcsolatban, hogy dézsás, vagy telepített növényekről van-e szó. Továbbá 

a teaház épülete milyen jellegű, építmény, vagy pavilon. Továbbá pontosításokat kér az 

együttműködési megállapodásban. Hiányolja, hogy rendkívüli felmondás esetén semmilyen 

szankció nem szerepel az együttműködési megállapodásban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Reméli, hogy önfenntartó lesz a rendszer, és amennyiben 

nyereséges lesz, akkor bevételre is számítanak. Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A kérdés jogi részével kapcsolatban 

a szót átadja majd, dr. Dóka Zsolt jogtanácsosnak. A gazdasági részével kapcsolatban 

elmondja, hogy nincs külön hozzáfűznivalója, az együttműködési megállapodásban minden le 

van írva. Továbbá megjegyzi, hogy az üzemelés költséggel jár.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dóka Zsolt Jogtanácsos és Közbeszerzési 

szakértőnek. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: Elmondja, hogy a szerződés 25. pontja rögzíti a súlyos 

szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseket, melyet felolvas. Az előkészítés folyamán 

ezeket látták súlyos szerződésszegési mozzanatoknak, amelyek jelenleg nevesíteni tudnak. 

Amennyiben van további szövegszerű javaslat, véleménye szerint ezt a listát lehet még 

bővíteni. Továbbá elmondja, hogy van egy módosító javaslat, mert időközben felmerült egy 

olyan körülmény, hogy a szomszédos ingatlan elbirtokol ebből az átadandó területrészből egy 

olyan részt, amellyel kapcsolatban előfordulhat, hogy jogvita fog kialakulni, ezt szeretnék a 

szerződésben rögzíteni, hogy a későbbiekben ebből ne alakuljon ki jogvita. A 16. pont utolsó 

francia bekezdése, amely úgy szól, hogy „a telekhatárok helyszínrajz szerinti rendezése iránt a 

tőle elvárható intézkedések megtétele”, az Önkormányzat kötelezettségi körébe tartozik, 

azzal, hogy a Önkormányzat tájékoztatja a fejlesztőt, hogy a szentendrei 1938-as hrsz-ú  

ingatlanból kb. 928 m² térmértékű területrész harmadik személy a szentendrei 1939 hrsz-ú 

számú ingatlan birtokosának birtokában van. Ez a harmadik személy elbirtoklásra hivatkozik 

ezen területrész vonatkozásában, ezért az Önkormányzat a fejlesztő számára a birtoklást erre a 

területrészre nem tudja szavatolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Dani Zoltánnak, hogy az épülettel és a 

növényzettel kapcsolatban tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

 

Dani Zoltán: Elmondja, hogy dézsás növények nem lesznek, és nem is fordulhatnak elő. 

Olyan növényekből szeretnének nemzetséget beültetni, amiből pár év múlva elérhető az a 

szint, amelyet Ázsiában is látni. Ezek nem mozdíthatóak és örökérvényűek. A vendéglátó 

hellyel kapcsolatban elmondja, hogy ez üzemeltetve lesz, amelynek lesznek berendezései, ami 
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senkihez sem tartozik majd, miután alvállalkozó üzemelteti majd. A belépővel kapcsolatban 

elmondja, hogy Ázsiában és az egész világon belépő rendszerrel működnek parkok, ezzel 

kapcsolatban a részletek még tisztázni kell. Ő mint a park üzemeltetője sürgetné a legjobban 

ennek a rendszernek a bevezetését, mivel a fenntartásról van szó. A Teaház mindenképpen 

építmény lesz, de ez függ még a környezetvédelmi hivataltól és az építéshatóságtól is, és ezek 

után derül ki, hogy mi lesz az épületnek a megnevezése, ezt még nem lehet definiálni. 

Személy szerint szeretne egy épületet, amely ezt a funkciót betölti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Amikor első körben egyeztettek a  környezetvédelmi 

hatósággal, akkor teljesen elzárkóztak, de miután megismerték a terveket, utána nagyon 

megtetszett nekik az ötlet, és mindenben a támogatásukról biztosították.  Megadja a szót 

Fekete János képviselőnek.  

 

Fekete János képviselő: Kérdése, hogy a most ott lévő növényekből mi marad meg, továbbá 

kifogásolja, hogy a látványtervekben nem látott tájolást.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi dr. Dukai Miklóst a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnökét a bizottsági javaslattal kapcsolatban, tekintettel a földhasználati díjra. 

Miután elhangzott, hogy az épület az Önkormányzaté lesz, akkor a földhasználati díj hogyan 

alakul? 

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Amennyiben az Önkormányzat tulajdona lesz a felépítmény, 

akkor természetesen nincs szó földhasználati díjról  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy miután 

oka fogyott a javaslat, kell-e szavaztatni róla. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Miután bizottsági javaslat, ezért kell szavaztatni róla. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

javaslatát a földhasználattal kapcsolatban.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3811   Száma: 12.05.10/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 18:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 0 0.00 0.00 

Nem 13 92.86 86.66 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Kőrösi Tibor Nem - 

Kun Csaba GVB elnök Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 

elutasította. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” verzióját.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3812   Száma: 12.05.10/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 18:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentendrei 1936, 1937, 1938 

hsrz-ú ingatlanok területének japánkert céljára történő hasznosítása érdekében  

 

3. elfogadja a határozat mellékletét képező együttműködési szerződést, 

4. felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására a Japánkert Magyarország Nonprofit Kft. 

(2000 Szentendre Cserebogár u. 1.) cégbejegyzését követően. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  
6. pont: azonnal 

7. pont: 2012. július 15. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

14. Előterjesztés Négy Évszak Sportiskola Kft. módosítási kérelméről a bérleti   

szerződéssel kapcsolatban 

       Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek, dr. Török Balázs általános 

alpolgármesternek. 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Javaslata, hogy miután még nem sikerül 

egyezségre jutniuk, ezért az előterjesztést a júniusi Képviselő-testületi ülésen tárgyalják.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy ez 

megtehető-e, miután ezt június 1-ig meg kell valósítani, ezért mindenképpen döntést kell 

hozni. 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Képviselő-testület akaratától függően a szerződés 

teljesítési idejét egy hónappal meghosszabbíthatja, de célszerű döntést hozni róla.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Török Balázs általános alpolgármestert, hogy vonja 

vissza javaslatát, hogy a napirendről legyen levéve az előterjesztés, és helyette a teljesítési 

határidő legyen meghosszabbítva. 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Elfogadja a javaslatot, hogy a teljesítési határidő 

legyen meghosszabbítva egy hónappal. Kéri a Képviselő-testületet, vitassák meg az 

előterjesztést.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság elnökének. 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Ismerteti a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság álláspontját. 

Elmondja, hogy a bizottság határozata megegyezik a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság javaslatával. Javasolja, hogy a bizottsági határozatokról szavazzanak és kerüljenek 

be a határozati javaslatba. 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatát, 

egyért a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatával. Véleménye szerint lehetőséget kell 

adni a Négy Évszak Sportiskola Kft-nek, hogy megépült 4 teniszpályát megtarthassa, hiszen a 

gazdaságos működésnek feltétele lehet, de miután nem ez szerepelt a szerződésben, ezért 

valamilyen módon módosítani kell a szerződést, és megemelni a bérleti díjat. Vagy pedig 

vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyeket fontosnak tart a Képviselő-testület. Javasolja 

elfogadni ezt a határozati javaslatot, és a 3-as pontban kér módosítást, hogy „…felkéri a 

Polgármestert, hogy a fentiek alapján, annak figyelembevételével a szerződés-módosítást 

terjessze a Képviselő-testület elé” , melynek határideje a júniusi Képviselő-testületi ülés.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi dr. Török Balázs általános alpolgármestert, hogy 

befogadható-e a javaslat? 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Igen. Befogadja Kun Csaba képviselő javaslatát.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

Kiss Károly képviselő: Egyetért a teljesítési határidő egy hónappal történő eltolásával, de 

felhívja a figyelmet, hogy a röplabdapályát nem a tervek szerint építették meg.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

dr. Filó András képviselő: Hátsó szándékot feltételez abban, hogy a két multifunkciós pálya 

helyett két teniszpályát épített. Nem támogatja a módosítást, ragaszkodik a multifunkciós 

pálya megépítéséhez, mert véleménye szerint ez a Város érdeke, a teniszpályát nem a 

lakosság használja.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális 

Bizottság Elnökének.  

Zakar Ágnes OKB elnök: Elmondja, hogy a jégpálya, amelyet üzemeltettek, 

közmegelégedésre szolgált, úgy látja, hogy legalább tesznek valamit, bár nem ért mindenben 

egyet. Azt sem érti, hogy a két multifunkciós pálya helyett hogyan épülhetett négy 

teniszpálya? 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 
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Kun Csaba GVB elnök: Úgy gondolja, hogy a határozati javaslat megoldás lenne többek 

között arra is, hogy visszatérjenek az eredeti feltételekhez. Ő sem ért azzal egyet, hogy az 

Önkormányzat tudta nélkül épített két olyan teniszpályát, amely nincsen benne a 

szerződésben. Viszont azok a követelmények, amelyeket az Önkormányzat kért a 

vállalkozótól ellentételezésként, azok legalább olyan fontosak lennének a városnak, példaként 

említi a Bolgár utcai parkoló palettát, murvás kivitelezésben.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 

Tolonics Gyula képviselő: Úgy látja, egyetértés van abban, hogy újra tárgyalni kell a Négy 

Évszak Sportiskola Kft-vel. Továbbá dr. Filó Andrásnak válaszként elmondja, hogy a 

teniszpályát is szentendreiek használják, többek között Ő is odajár teniszezni. 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

dr. Filó András képviselő: Továbbra sem ért egyet ezzel a megoldással, véleménye szerint a  

gazdagok fogják tudni használni a Postás-strandot, mert csak teniszpályák lesznek. Ismét 

rosszhiszeműséget feltételez, mert meg sem kísérelték a multifunkciós pálya megépítését.  

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kőrösi Tibor képviselőnek. 

dr. Kőrösi Tibor képviselő: Dr. Filó András képviselő hozzászólására reflektál, hogy Ő is 

odajár teniszezni, és ha jól tudja, akkor a Négy Évszak Sportiskola Kft. vállalta többek között 

azt is, hogy a Szentendrei polgárok, illetve gyerekek oktatását is vállalják, nyíltnapokat 

tartanak, és kedvezményeket biztosítanak.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek.  

 

Magyar Judit képviselő: Véleménye szerint azok a tervek valósultak meg, amelyek pénzt 

hoznak. Nem érti, hogy építés közben miért nem vették észre, hogy ott nem multifunkciós 

pálya épül, hanem teniszpálya, itt az Önkormányzatnak is felelőssége, és mulasztása van. A 

Majálissal kapcsolatban elmondja, hogy borzasztóan szemetes, és a salak által kiégetett nem 

füves terület volt. Elmondja, hogy épült ott néhány pad, és megvalósult a jégpálya, amely 

szintén fizetős, de nem is ebben látja a problémát, hanem abban, hogy nem kell olyat vállalni 

a szerződésben, amelyet nem tudnak teljesíteni. Más pályázó is megnyerhette volna a 

pályázatot, és ők esetleg meg is tartották volna a szerződésben vállalt feltételeiket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Még egyszer elmondja, hogy Ő sem ért egyet azzal, ha valaki nem 

tartja be a szerződést, de továbbra is úgy gondolja, hogy jó beruházás történt, viszont a 

Képviselő-testületnek ezt a helyzetet kezelni kell. A továbbiakban felsorolja, hogy megépült 

pálya mellett, milyen beruházásokat végeztek még, amelyek a szentendreiek javát is 

szolgálják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Sajátságosnak tartja az ellenzéki képviselők hozzáállását a 

szerződés-szegéshez, valószínűnek tartja, hogy teniszezés közben nem vették észre, hogy két 

teniszpályával több épült meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 
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Tolonics Gyula képviselő: Szeretne elnézést kérni a Frakció nevében, hogy edzenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy olvassa be a 

végleges bizottsági módosító javaslatokat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a befogadott bizottsági javaslatok első, 

és második pontja változatlan marad, továbbá kiegészül egy 3. ponttal, hogy „a Képviselő-

testület úgy dönt, hogy a szerződésben meghatározott többfunkciós pálya üzembe 

helyezésének 2012. június 1. határidejére két hónapos haladékot ad. Ennek megfelelően 

kezdeményezi a szerződés ennek megfelelő tartalmú módosítását, tekintettel arra, hogy a 

Képviselő-testület a júniusi testületi ülésen az addig az 1. és 2. pontban foglaltak alapján 

lefolytatandó tárgyalások figyelembevételével dönt a módosításról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Javasolja, hogy a röplabdapálya más helyszínen és kisebb részletben 

épüljön meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy csak a 

röplabdapályára vonatkozó részt olvassa be a bizottsági javaslatból. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „a strand sportcéljára leterített homokpályát legfeljebb 

50 cm-es magasítással a gáthoz legközelebbi helyen kell kialakítani.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Kiss Károly képviselőt, hogy így rendben van-e? 

 

Kiss Károly képviselő: Ő azt kérte, hogy „vagy új hely kijelölésére”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi dr. Török Balázs általános alpolgármestert, hogy 

befogadja-e a javaslatot.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Befogadja a javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy olvassa be a 

módosító javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „a strand sport céljára leterített homokpályát legfeljebb 

50 cm-es magasítással a gáthoz legközelebbi helyen, vagy más helyszínen kell kialakítani.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozatot a bizottsági módosításokkal 

együtt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3813   Száma: 12.05.10/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 18:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 80.00 

Nem 2 13.33 13.33 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Filó András Tart. - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

178/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Négy Évszak Sportiskola Kft. és 

Szentendre Város Önkormányzat között 08-480-4-2011 hivatkozási számon létrejött Postás-

strandra vonatkozó bérleti szerződésben szereplő feltételek módosítása érdekében a Négy 

Évszak Sportiskola Kft. által benyújtott kérelmére 

 

1. úgy dönt, hogy nem fogadja el szerződésmódosítási kérelmüket és kéri, hogy 

továbbra is a jelenlegi bérleti szerződés feltételei alapján folytassák beruházásaikat 

és fejlesztéseiket a Postás-strandon; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Négy Évszak Sportiskola Kft.-

t; 

3. a bérlő köteles az eredeti bérleti szerződés szerint kialakítani a Postás strandot, 

vagy 

4. a testület hozzájárul a Négy Évszak Sportiskola Kft. szerződésmódosítási 

kérelméhez és a megépített 4 teniszpálya továbbüzemeltetéséhez a szerződés 
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hatálya alatt ezáltal pedig a többfunkciós keményborítású sportpálya megépítésétől 

eltekint, de csak az alábbiak mellett: 

 a teniszpályáknak a számának megkétszereződésére tekintettel a bérleti díjat emel, 

       vagy  

 a Dunakorzó túloldalán az Önkormányzat által parkolópaletta céljára kijelölt területen 

a parkoló kiépítését elvégzi murvás kialakítással és megfelelő megközelítés 

biztosításával, a szükséges terület- és növényzet – rendezéssel; 

 a gyalogátkelőhelyek megépítése a szerződés szerint elvégzendő új lépcső építésével; 

 a Postás strand növényzetének, füvesítésének elvégzése a bérlő feladata; 

 a strandsport céljára leterített homokpályát legfeljebb 50 cm-es magasítással a gáthoz 

legközelebbi helyen, vagy más helyszínen kell kialakítania; 

5. pont Kt. úgy dönt, hogy a szerződésben meghatározott többfunkciós pálya üzembe      

helyezésének 2012. június 1-i határidejére 2 hónapos haladékot ad, ennek 

megfelelően kezdeményezi a szerződés ennek megfelelő tartalmú módosítását, 

tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a júniusi testületi ülésen az addig az 1. és 

2. pontban foglaltak alapján  lefolytatandó tárgyalások figyelembe vételével dönt a 

módosításról. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. június 30. 

 

 

15. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 400/11 és 

400/12 hrsz-ú ingatlanok tekintetében szolgalmi jog bejegyzésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Ismerteti a 

Bizottsági javaslatokat, majd befogadja őket. Megadja a szót Dicső Zoltán képviselőnek, 

ügyrendi hozzászólásra.  

 

Dicső Zoltán képviselő: Bejelenti érintettségét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Dicső Zoltán képviselő érintettségét az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3814   Száma: 12.05.10/15/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 18:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Dicső Zoltánt 

érintettségére tekintettel kizárta a szavazásból. Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a bizottsági javaslatokról döntést kell 

hozni a Képviselő-testületnek az inflációemeléssel kapcsolatban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság elnökének.  

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Elmondja a Jogi és Pénzügyi Bizottság álláspontját az 

előterjesztéssel kapcsolatban az, hogy és féléves inflációemelést javasol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát, de 

szavaztat az egy éves inflációemelésről is. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3815   Száma: 12.05.10/15/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 18:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 2 15.38 13.33 

Nem 4 30.77 26.67 

Tartózkodik 7 53.85 46.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az egy éves 

inflációemelést elutasította. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3816   Száma: 12.05.10/15/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 18:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy a Fizet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott 

kérelem alapján a 400/11/A hrsz-ú ingatlan gáz és a villamos energia közművek 

ellátása Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 476/1, 400/11 és 

400/12 hrsz-ú ingatlanokon keresztül történne; 

2. megállapítja, hogy a 400/11 és a 400/12 hrsz-ú ingatlanok az ingatlanvagyon-

kataszter szerint forgalomképtelen besorolásúak, valamint beépített terület 

megnevezésűek; 

3. úgy dönt, hogy a szolgalmi jog bejegyzésének érdekében az ingatlanokat 

forgalomképes besorolásúvá minősíti; 

4. hozzájárul a 400/11 és a 400/12 hrsz-ú ingatlanokon a szolgalmi jog bejegyzéséhez 

a mellékelt helyszínrajzok alapján, tekintettel arra, hogy a 400/11/A hrsz-ú 

ingatlan közműellátottsága ezeken az ingatlanokon keresztül történhet; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a Fizet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 

szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodást kössön, melynek 

ellenértéke a pontos négyzetméter ismeretében 23.400 Ft/m2 legyen; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a földhasználati szerződést 153 Ft/m2/hó díjjal, 

határozatlan féléves infláció emeléssel kösse meg a Fizet Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.-vel. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. június 30. 

 

 

16. Előterjesztés belvárosi fiákerek üzemeltetésére kiírt pályázat bírálatáról 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs általános alpolgármesternek, 
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hogy ismertesse az  előterjesztést, és a továbbiakban vezesse az ülést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből, az ülés vezetését dr. Török Balázs 

alpolgármester veszi át.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

A belvárosi fiákerek üzemeltetésére két ajánlat érkezett, Gubacsi Gergőtől és Bubla Jánostól. 

Gubacsi Gergő megajánlotta a minimum 60.000 Ft/hó bérleti díjat és az ajánlata a Dumtsa J. 

u. – Péter Pál u. sarkán lévő várakozóhelyre szól, pályázata elfogadásra ajánlott. Bubla János 

is megajánlotta a minimum 60.000 Ft/hó bérleti díjat, és az ajánlata a Görög utca- Duna korzó 

sarkán lévő várakozóhelyre szól, viszont rendezetlen tartozása van az önkormányzattal 

szemben, amely miatt pályázatát nem javasolt elfogadni. Ezek alapján a vezetői javaslat a 

Gubacsi Gergővel történő szerződéskötés, amely által évi 720 000 Ft bevételre számíthat a 

város. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2012. (IV.12.) Kt.sz. 

határozata alapján a fiáker pályázat ismételten kiírásra került. Az előterjesztés melléklete 

tartalmazza a részletes pályázati kiírást, melynek főbb pontjai a következők: A pályázat 

beadási határideje, valamint bontási ideje 2012. május 2.; a licittárgyalás időpontja pedig 

2012. május 2. A benyújtott pályázatokat a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági 

és Városüzemeltetési Bizottság elnöke vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági tag; a 

Vagyongazdálkodási Csoport munkatársa (továbbiakban: munkacsoport) megvizsgálja. 

Amennyiben Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2003 (VI.18.) Önk. sz. 

rendeletében foglalt feltételek teljesültek, abban az esetben a végső döntést Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg és a Kiíró szerződést köt a nyertes 

pályázóval.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót, dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JPBE elnök: Bízik abban, hogy Bubla János rendezi adósságát, melyre 

részletfizetést kért. Továbbá a bizottság javasolta, hogy amennyiben rendezte adósságát, úgy a 

fiáker üzemeltetésére vonatkozó pályázata kerüljön vissza a Képviselő-testület elé. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Időközben már választ kapott a kérdésére, tárgytalan lenne a kérdése. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Kérdezi, hogy Gubacsi Gergő, miután nem szentendrei, hozott-e 

igazolást arról, hogy nincs köztartozása a lakhelye szerinti Önkormányzattól? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Gabay Anett vagyonhasznosítási 

referensnek. 

 

Gabay Anett vagyonhasznosítási referens: Gubacsi Gergő bemutatta a Hivatalba, hogy nincs 

köztartozása.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Elmondja, hogy Sajtos Sándor Tahitótfalu 

polgármestere ajánlást küldött Gubacsi Gergő személyére. Megadja a szót Fülöp Zsolt 

képviselő részére. 
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Fülöp Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy aláírás után visszajöhet-e az azt követő Képviselő-

testületi ülésre Bubla János pályázata? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Be kell mutatnia, hogy nincs adótartozása. A  

közterület tartozására vonatkozóan, aláírt megállapodás szükséges, mely után visszakerülhet a 

pályázata a Képviselő-testület elé, a Görög utcára vonatkozóan. Megadja a szót dr. Dukai 

Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Ismerteti a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatát, 

mely szerint a bizottság felkérte a Polgármestert, hogy kösse meg a részletfizetési szerződést 

Bubla Jánossal. Amennyiben Bubla János aláírja ezt a megállapodást, úgy abban az esetben ez 

a kérdés már a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen is rendezhető.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Kérdezi, hogy a Görög utcánál konkrétan Bubla Jánossal kötnek 

szerződést, vagy újra kiírásra kerül a pályázat? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Konkrétan vele köt az Önkormányzat szerződést. 

 

Fekete János képviselő: Kérdése a fizetési feltételekre szól. 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyzőnek, hogy válaszoljon Fekete János képviselőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Amire a Képviselő úr rákérdezett, az Bubla János 

tartozásának a rendezésére vonatkozó javaslat.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy 

olvassa fel a határozati javaslat módosítást.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A határozati javaslat kiegészül azzal a ponttal, hogy 

…”felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa Bubla Jánost arról, hogy abba az esetben, ha az 

Önkormányzattal szemben fennálló mindennemű tartozását maradéktalanul megfizeti, illetve 

megkötött részletfizetési megállapodással rendezetté válik, akkor készüljön előterjesztés 

Bubla János másik helyszínen törtnő fiáker üzemeltetésének lehetőségéről.” 

 

 dr. Török Balázs általános alpolgármester: Befogadja a javaslat módosítást, és szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3817   Száma: 12.05.10/16/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 18:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, természetben a Lázár cár 

téren/Duna korzó – Görög utca találkozásánál/Dumtsa J. u. – Jókai utca 

találkozásánál/Dumtsa J. u.- Péter Pál utca találkozásánál megjelölt területekre 

kiírt belvárosi konflisok üzemeltetésének pályázati eredményét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

- a Munkacsoport (Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnöke, vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági 

tag, a Vagyongazdálkodási csoport munkatársa) által készített összegzését elfogadja, 

- a pályázat nyertesének Gubacsi Gergőt hirdeti ki, 

- Dumtsa J. u. –  Péter Pál  utca találkozásánál lévő várakozóhelyet Gubacsi Gerőnek 

adja ki 60.000 Ft/hó összegért; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a szerződést a 

pályázat nyertesével Gubacsi Gergővel megkösse, a várakozóhely kialakítása 

érdekében a pályázó költségére minden szükséges intézkedést megtegyen. 
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3. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Bubla Jánost arról, hogy abban az 

esetben, ha az önkormányzattal szemben fennálló mindennemű tartozását 

maradéktalanul megfizeti, illetve megkötött részletfizetési megállapodással 

rendezetté válik, akkor készüljön előterjesztés Bubla János másik helyszínen 

történő fiáker-üzemeltetésének lehetőségéről. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. május 30. 

 

 

17. Előterjesztés a Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntetéséről. 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármesternek, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd kéri 

dr. Gerendás Gábor irodavezetőt, ismertese a módosításokat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester visszatér az ülésterembe, és átveszi az ülés levezetését. 

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: az előterjesztéshez nem fűz hozzá, viszont a Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratának egy pontosítását javasolja. A Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratának módosítása (a módosító okirat új 3. ponttal egészül ki, és az egységes szerkezetű 

alapító okirat ennek megfelelően módosul): 3. pontja: Az alapító okiratnak a „költségvetési 

szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya” részére első francia bekezdésének helyébe az alábbi 

szöveg lép:  

- köztisztviselői jogviszony, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény az irányadó 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert, 

hogy sikerül-e a vitás kérdéseket tisztázni a konyhán dolgozókkal? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy több belső 

kommunikációra van szükség. Beszélt a konyhavezetővel, aki tolmácsolta, hogy a kolleganők 

nagyon félnek, és nem bíznak semmiben. Tájékoztatta őket, hogy munkajogi és anyagi 

szempontból sem lesz káruk, mert olyan szerződést kötnek a VSZ Zrt-vel, ami ugyan azt a 

változatlan feltételt biztosítja számukra, mint az Önkormányzat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: Megnyugtató ezt így hallani, kéri, hogy a határozatba is kerüljön 

bele, hogy tájékoztassák a dolgozókat minden fejleményről, mert csak megfelelő 

kommunikációval oldható meg a probléma. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek, 

hogy fogalmazza meg a módosító javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „….felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, 

hogy mutassa be a Gazdasági Ellátó Szervezet jogutóddal történő megszüntetésével 

kapcsolatos – különös figyelemmel a jelen határozatban foglaltakra és a Képviselő-testület elé 

a központi konyha fejlesztése tárgyában korábban készült előterjesztésekben szereplő 

információk felhasználásával – gazdasági számításokat, azok költségvetésre gyakorolt rövid 

és hosszú távú hatásait 2012. július 31-éig.” Továbbá fordítson különös figyelmet a dolgozok 

tájékoztatására. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester, hogy befogadható-e a javaslat? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nem szeretne a következő 

Képviselő-testületi ülésre ilyen jellegű kalkulációt készíteni. A két feladat egymással 

ellentétes, és nincs annyi adata, hogy ilyen jellegű számítást két héten belül megtegyen. A 

GESZ megszüntetése nem gazdasági megtakarítási, hanem szervezési döntés. 

Pénzgazdálkodással kapcsolatos, ezért egyszintűvé teszi a működést. A GESZ-től a 

karbantartás áthelyezik a VSZ Zrt-be, melynek gazdasági számításait csak akkor lehet majd 

látni, ha kialakul a létszám. Véleménye szerint az összes karbantartásra fordított költség 20%-

a megtakarítás. Az elvárása az átszervezéssel kapcsolatban, hogy kezdjenek el azon 

gondolkozni, hogy egy ekkora konyhai kapacitással milyen plusz munkákat lehetne még 

elvégezni, rendezvények szervezésével kapcsolatban. Az átszervezés gyakorlatilag a 

gondolkodás átszervezését jelenti, melyet elemez. Továbbá reméli, hogy mielőbb bevételt is 

tud majd produkálni ez a szervezet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: Pozitív tapasztalatait ismerteti a reorganizációért felelős 

alpolgármester munkájáról, az iskolalátogatásaikkal kapcsolatban. Nem fontos neki a 

pénzügyi számítás, elfogadja Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester úrtól, 

hogy ez másképp fog gazdaságosan működni, de továbbra is javasolja a dolgozók szakszerű 

tájékoztatását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: A gazdaságossággal kapcsolatban készültek konyhával kapcsolatos 

előterjesztések. Fontosnak tartaná a konyhatechnológiai beruházást, hogy a fejlesztéssel 

gazdaságosabbá lehessen tenni a működést. Jónak tartaná, hogy ha az ezzel kapcsolatos 

anyagokat megkaphatná a reorganizációért felelős alpolgármester úr, mert véleménye szerint 

csak egy komolyabb konyhatechnológiai fejlesztés segítene a gazdaságosság felé. A dolgozok 

félnek a technikai változástól, véleménye szerint ezért ezt el kellene magyarázni nekik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy fogalmazza 

bele a határozatba, hogy a „régi anyagok felhasználásával, amelyek a konyhával kapcsolatban 

készültek”. A határidővel kapcsolatban pedig július végét javasol. Megadja a szót Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek. 
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy a GESZ-t nem azért 

szervezték át, hogy megtakarítást hozzon. Továbbá elmondja, hogy nem megtakarítással, 

hanem bevétel növekedéssel fog járni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Továbbra is ragaszkodik a gazdasági számításokhoz, mert ha 

a  Barcsay Jenő Általános Iskolából kivonul a GESZ stábja, akkor az üres területtel mi lesz, 

hogyan lehet majd kihasználni, és a többi részeket is hogyan lehet majd hasznosítani. 

Véleménye szerint ez egy komplex kérdés, amelyről mindenképpen tájékoztatást kell adni 

július végén. Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy olvassa fel a határozati javaslat 

módosítását.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a határozat kiegészülne, hogy …”felkéri a GESZ 

jogutóddal történő megszüntetése folyamán az egyeztetéseken résztvevő vezetőket, hogy az 

érintett dolgozók folyamatos tájékoztatásáról gondoskodjanak.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3818   Száma: 12.05.10/17/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 
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Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

befogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a fenntartásában álló Gazdasági Ellátó Szervezet (2000 Szentendre, Kálvária utca 18., 

PIR: 395346)  elnevezésű költségvetési szervet jogutódlással  megszünteti; 

 

2. az óvodai, iskolai, munkahelyi étkeztetési, egyéb vendéglátási, épület karbantartási 

feladatok tekintetében a jogutód a Városi Szolgáltató Zrt. (2000 Szentendre, 

Szabadkai utca 9.), minden más feladat tekintetében jogutód Szentendre Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala; 

 

3. a jogutódlással egyidejűleg a Gazdasági Ellátó Szervezet dolgozóinak közalkalmazotti 

jogviszonya megszűnik és továbbfoglalkoztatásukra a vonatkozó jogszabályi előírások 

alapján a jogutód szervezeteknél kerül sor; 

 

4. a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntető 

okiratát, valamint Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító 

okiratának módosítását; 

 

5. felhatalmazza a Polgármestert az 1-4. pontokban meghatározott döntések 

végrehajtásához szükséges valamennyi nyilatkozat, illetve szerződés (így különösen a 

dolgozók továbbfoglalkoztatásáról szóló megállapodás, a Városi Szolgáltató Zrt.-vel 

kötendő megbízási szerződés) aláírására.   

 

6. Felkéri a GESZ jogutóddal történő megszüntetése folyamán az egyeztetéseken 

résztvevő vezetőket, hogy az érintett dolgozók folyamatos tájékoztatásáról 

gondoskodjanak. 

 

7. Felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy mutassa be a Gazdasági Ellátó 

Szervezet jogutóddal történő megszüntetésével kapcsolatos – különös figyelemmel a 

jelen határozatban foglaltakra és a képviselő-testület elé a központi konyha fejlesztése 

tárgyában korábban készült előterjesztésekben szereplő információk felhasználásával 

– gazdasági számításokat, azok költségvetésre gyakorolt rövid és hosszú távú hatásait  

2012. július 31-éig. 

 

Felelős: Polgármester, Reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: azonnal, 2012. július 31. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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18. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségekről szóló 64/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozat 

mdosításáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem készült el az előterjesztés, ezért kéri szavazzanak a 

napirendről történő levételéről. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3819   Száma: 12.05.10/18/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

dr. Diezt Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért a javaslattal, 

és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségekről szóló 64/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozat módosításáról szóló 

napirendi pontot leveszi napirendjéről, és arról a későbbiekben határoz.  

 

 

 

19. Előterjesztés a „Belváros rehabilitáció” keretében megvalósuló 

infokommunikációs rendszer tárgyában 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: az egyeztetések alapján az éves 

üzemeltetési költség maximum 500 EFt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: pontosabban a „legfeljebb” szó kerüljön e a határozati 

javaslatba. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat 

elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3820   Száma: 12.05.10/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 
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Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 

azonosítószámú, „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” című 

pályázattal kapcsolatosan 

8. úgy dönt, hogy a pályázat keretében megvalósított infokommunikációs rendszert a 

Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadja és évente  

legfeljebb 500.000,- Ft összeget biztosít az üzemeltetésre, 

9. felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

Felelős: reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

20. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. prémiumáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ismerteti az előterjesztést, mely 

végén összefoglalva elmondja, hogy a leírt indokok alapján nem kell prémiumot fizetni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3821   Száma: 12.05.10/20/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy, hogy az alábbi 

határozatait, rendelkezéseit hatályon kívül helyezi: 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2008. (IX. 09.) Kt. sz. 

határozat       2. és 4. pont,  

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2009. (VI.11.) Kt. sz. 

határozat, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 426/2009. (XII.10.) Kt. sz. 
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határozat 1. pont, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozat 

1. pontjának „a 426/2009. KT. sz. határozat 1. pontja alapján” szövegrész, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 262/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 263/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

240/2011. (VI.20.) JÜB sz. határozata. 

 

Felelős: reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag megerősíti   

 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2008. (IX. 09.) Kt. sz. 

határozat      1. és 3. pontjában, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 426/2009. (XII.10.) Kt. sz. 

határozat 2-3. pontjában, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2010. (II. 11.) Kt. sz. 

határozatában – kivéve az 1. pont „a 426/2009. KT. sz. határozat 1. pontja alapján” 

szövegrészt -, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 342/2010. (X.21.) Kt. sz. 

határozatában, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (I.20.) Kt. sz. 

határozatában foglalt rendelkezéseket. 

 

Felelős: reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

21. Tájékoztató a „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések 

csatornahálózatának bővítése” tárgyában 

Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: nincs kiegészítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a 

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  
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22. Előterjesztés BDO Magyarország Tanácsadó Kft.-vel fennálló szerződés 

módosításáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: egyetért azzal, hogy a szerződés 

teljesítését jegyzőkönyvvel dokumentálják, és ettől tegyék függővé az aláírását. Elmondja, 

hogy a szerződés pontjait ismerve, meggyőződése, hogy a BDO pozitív szerepet játszott az 

Önkormányzat életében. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezt megerősítendő elmondja, hogy a Bank kérésére több 

alkalommal átdolgozták a javasolt megoldásokat, több alkalommal részt vettek a 

tárgyalásokon, ahol mindig az Önkormányzat érdekeit képviselték.  

 

Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: ismerteti a bizottság 

határozatát. Elmondja, hogy a BDO teljesítette a feladatait. Kéri beépíteni a határozati 

javaslatba, hogy kerüljön a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elé a munkák elvégzéséről a 

kimutatás, hogy megvizsgálhassák, hogy valóban összhangban van-e a szerződésben 

vállaltakkal.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: értesülései szerint a BDO képviselői nem képviselték a VSz Zrt. 

érdekeit.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: befogadja a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság módosító javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelzi, hogy a bizottsági határozatban szeptember 30-i 

határidő szerepel, míg a benyújtott szerződésmódosításban december 31-e szerepel. 

Amennyiben a szeptember 30-i határidő marad, akkor át kell számolni a havi részleteket, mert 

akkor a szerződés több kondíciója változik.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a december 31. dátum a letárgyalt 

időpont.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3822   Száma: 12.05.10/22/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. 1. a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja  a BDO Magyarország 

Tanácsadó Kft-vel 2011. augusztus 22-én megkötött megbízási szerződés módosítását 

azzal, hogy a  kifizetés a 400M Ft önkormányzat részére  a  Raiffeisen Banktól 

kiengedett összegből történjen a szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő és 

dokumentált teljesítés Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság általi jóváhagyását követően 

2. 2. felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a 2012. szeptemberi Gazdasági 

és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére 

készüljön előterjesztés a BDO-val történő együttműködés állásáról 

3. 3. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződés és a teljesítésigazolás 

aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 
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23. Előterjesztés aljegyzői pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3823   Száma: 12.05.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 

meghatározott feltételekkel pályázati felhívást tesz közzé aljegyzői munkakör betöltésére, és 

felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati kiírás Nemzeti Közigazgatási Intézet hivatalos honlapján 

történő közzétételéről intézkedjen. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

24. Előterjesztés a szentendrei 768 ésé 902 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV 

Zrt-hez benyújtandó nyilatkozatról 

Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3824   Száma: 12.05.10/24/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

dr. Diezt Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel megkötött, 

2011. augusztus 26-án hatályba lépett megállapodásban foglalt kötelezettségei 

teljesítésével kapcsolatosan úgy nyilatkozik, hogy, a Szentendre, belterületi, 768 hrsz-ú, 

kivett közterület megnevezésű, 1423 m2 területű ingatlant, valamint a Szentendre, 

belterületi, 902 hrsz-ú, kivett udvar megnevezésű, 47 m2 területű ingatlant 

- az önkormányzat a megállapodás aláírásától, 2011. július 29-étől jelen nyilatkozat 

meghozataláig terjedő időben nem idegenítette el, (ideértve az ellenérték nélkül történő 

elidegenítést és apportálást is), és a megállapodás alapján, az aláírástól számított 15 évig 

nem is kívánja elidegeníteni,  

- továbbá a birtokbavételtől, 2011. szeptember 8-ától jelen nyilatkozat meghozataláig 

terjedő időben a Korm. határozatban megjelölt hasznosítási célnak megfelelően, helyi 

közutak és közterületek fenntartására, céljára hasznosította, és a birtokbavételtől számított 

15 évig a Korm. határozatnak megfelelően kívánja hasznosítani; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez jutassa 

el.  

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2012. május 17. 

 

 

25. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3825   Száma: 12.05.10/25/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 

határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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26. Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3826   Száma: 12.05.10/26/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratában a tevékenységi köröket az alábbiakkal 

egészíti ki: 

A közrend, közbiztonság közlekedésbiztonság támogatása 

- Környezetvédelem, a külterületek, természetvédelmi területek tisztaságának megőrzése 

- Bűn és baleset megelőzés 

2. felkéri a Polgármestert a változások átvezetésének kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

27. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a rendelet-tervezet 1. § kiegészítéseként javasolja, 

hogy a rendelet 10. § (3) bekezdésének b) pontjának kiegészítéseként az alábbi szövegrésszel 

bővüljön: „abban az esetben, ha az előterjesztés tárgyának a Képviselő-testület által 

elfogadott reorganizációs akcióterv tartalmaz megállapításokat, akkor erre utalni kell az 

előterjesztésben.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet 

elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3827   Száma: 12.05.10/27/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

dr. Diezt Ferenc polgármester: a Képviselő-testület megalkotja a 26/2012. számú rendeletét, 

mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

28. Előterjesztés Városi Pedagógiai Díj adományozásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

19.28 órától a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja ülését, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.32 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  

 

 

29. Interpelláció, kérdés 

 

 

dr. Filó András képviselő interpellációja:  

„Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Tarnai Richárd 2012. március 02-án 

kelt Önnek címzett levelében javaslatot intézett Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületéhez.  

Ebben arra kéri Önt, hogy szíveskedjék gondoskodni a javaslat megtárgyalásáról és a 

döntéshozatalról. Amennyiben a testület a javaslat elutasítása mellett döntene, annak indokát 

köteles a Kormányhivatallal ismertetni. {2011. évi új Ötv. 133. § (2)} 
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A javaslat a 438/2011. (X. 13.) számú testületi határozattal kapcsolatban fogalmaz meg 

ajánlásokat.  

1. Többek között kimondja, fizetési kötelezettséget kizárólag törvényben, vagy annak 

felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet megállapítani! 

2. Továbbá, zálogjogot önkormányzati rendelet és határozat sem alapíthat. 

3. A testület nem rendelkezik hatáskörrel arra vonatkozóan, hogy az építési engedély 

kiadásának feltételeit határozatban állapítsa meg. 

 

Az említett 438/2011. (X. 13.) számú testületi határozat meghozatalakor felhívtam a figyelmet 

arra, hogy az előterjesztés jogszabállyal ellentétes. A felhívásommal  - emlékezetem szerint – 

a jegyző és az aljegyző sem értett egyet. 

Most bebizonyosodott, hogy az előterjesztés jogszabállyal ellentétes volt. (magyarul 

törvénytelen) 

Milyen jogkövetkezmények várhatóak ezen ügy kapcsán, és mikor hajlandó napirendre tűzni 

a javaslatot, és kiküszöbölni a jogsértéseket?” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válasza:  

„Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Az Ön által felvetett kérdés nagyon jelentős, 10 éve húzódó ügy, mely az Önkormányzat 

számára éppolyan fontos, mint az érdekelt lakosoknak. Alpolgármester Urat bíztam meg az 

ügyben az Önkormányzat képviseletében történő tárgyalásokkal, ő folytatott több egyeztetést 

az érintett ingatlantulajdonosokkal, illetőleg képviselőikkel.  

Az ügy elhúzódásának oka az, hogy a lakóterületi fejlesztés olyan pénzügyi 

következményekkel jár, melyeket egyik fél sem képes egyedül viselni. A részletes tanulmány 

elkészítésére vonatkozó javaslatomat a Képviselő-testület nem támogatta. 

Az Önkormányzat akkor dönthet felelősen a terület lakóövezetbe sorolásáról, amennyiben 

biztosított a lakóterületi fejlesztés pénzügyi hatásainak felek általi közös viselése, melyben a 

feleknek még mindig nem sikerült egyezségre jutni. 

A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja javaslatának természetesen eleget kell 

tenni. Az ügyet azonban akkor célszerű Képviselő-testület elé vinni, ha a felek meg tudnak 

egyezni a településrendezési szerződés szövegében. Korábban már több alkalommal fogadott 

el az Önkormányzat szerződéses mintaszöveget, azonban az érintett ingatlantulajdonosok 

érdekvédelmi szervezete, a Pismány Mezőőrtorony Egyesület ezeket elutasította. 

Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér, a Pismány Mezőőrtorony Egyesület elnöke további egyeztetést 

szorgalmazott, melyre Alpolgármester Úrral a közeljövőben sor kerül annak érdekében, hogy 

az ügyben mielőbb elfogadásra kerüljön az érdekeltek számára megfelelő szerződés.  

 

Kérem válaszom elfogadását, és az egyeztetésekben történő együttműködését!” 

 

dr. Filó András képviselő: nem fogadja el a választ. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a válasz elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3836   Száma: 12.05.10/29/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:37  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 2 14.29 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület elfogadja az 

interpellációra adott választ.  

 

dr. Filó András képviselő interpellációja:  

„Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Szentendre Városközpont rehabilitáció” címen indult projekt keretében megvalósuló út-, tér-, 

és járdaburkolatok átadás-átvételi határideje 2012. március 31-én lejárt. 

A legutolsó információim szerint a munkák műszaki átadás-átvétele nem zajlott le. 

A teljesítéssel kapcsolatban a következőket szeretném egyrészt kérdezni, másrészt megkapni. 

 

1. Kérésem ellenére sem kaptam eddig meg a munkákkal kapcsolatos szerződéseket. 

(Amennyiben nem egységes a szerződés, elegendő csak a burkolatokra vonatkozó.) 

Erre több okból is szükségem van, mivel a szerződéses feltételek mellett sok egyéb 

kérdésre is választ kaphatok. Szükségem van továbbá a szerződés mellékleteire 

(beárazott költségvetés, műszaki és pénzügyi ütemterv) 

2. Szeretnék másolatot kapni a teljesítési igazolásokról, valamint a becsatolt 

műbizonylatokról. Kíváncsi vagyok, azok mennyiben egyeznek az ütemezésekkel. 
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3. Érdeklődnék, mennyi kötbér került eddig felszámolásra, és ebből mennyi teljesült?  

4. Az igazságügyi szakvéleményben foglalt hibákat milyen módon, és mikorra javították 

ki, illetve mikorra várható a kijavítás, és az átadás? 

5. Hogy áll a projekt pénzügyi elszámolása?” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válasza:  

„Tisztelt Képviselő Úr! 

 

A tárgyi témában 2012. május 7-én hozzánk eljuttatott kérdéseire az alábbi válaszokat adom: 

 

      Mindenekelőtt, első megjegyzésére válaszolva közölnöm kell Önnel, hogy a beruházás 

befejezésének határideje a 2012. március 30-án aláírt „SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

4.SZ. MÓDOSÍTÁS”-a szerint 2012. június 30-a. 

 

1. Kérésem ellenére sem kaptam eddig meg a munkákkal kapcsolatos 

szerződéseket.(Amennyiben nem egységes a szerződés, elegendő csak a burkolatokra 

vonatkozó) Erre több okból is szükségem van, mivel a szerződéses feltételek mellett sok 

egyéb kérdésre is választ kaphatok. Szükségem van továbbá a szerződés 

mellékleteire(beárazott költségvetés, műszaki és pénzügyi ütemterv).                   

Válasz: A szerződés és mellékletei nagyon nagy terjedelműek, ezeket nem lenne 

célszerű lefénymásolni, de dr. Weszner Juditnál megtekinthetők, a rendelkezésére 

állnak. Az ajánlati költségvetés még nagyobb terjedelmű, azt pedig Ocskay Gábornál 

tekintheti meg. 

 2. Szeretnék másolatot kapni  a teljesítési igazolásokról, valamint a becsatolt 

műbizonylatokról. Kíváncsi vagyok, azok mennyiben egyeznek az ütemezésekkel.     

Válasz:  A teljesítés-igazolások megtekinthetők dr. Weszner Juditnál. Becsatolt 

műbizonylatok egyelőre nincsenek a birtokunkban. A vállalkozó a műbizonylatok egy 

részét leadta, azok felülvizsgálaton a Mérnök-nél, azaz az Újlak Mérnökiroda Kft. 

képviselőjénél Borsi Gábornál vannak, aki már jelezte, hogy a leadott dokumentumok 

hiányosak.  

3.  Érdeklődnék, mennyi kötbér került felszámolásra, és ebből mennyi teljesült?  

Válasz: Az egész munkára vonatkozóan egy szerződést kötöttünk, ezért nincsenek 

részhatáridők. Minthogy a véghatáridőt mindig az érvényes határidő előtt 

módosítottuk, és ez most 2012.06.30., ezért kötbér követelésről nem lehet szó.  

4.  Az igazságügyi szakvéleményben foglalt hibákat milyen módon, és mikorra javították 

ki, illetve mikorra várható a kijavítás, és az átadás?  

Válasz: Az Ön által említett hibák kijavítását a kivitelező megkezdte. Az észrevételek 

egy részének jogosságát vitatja. A javítások várható ütemezéséről leadott egy 

ütemtervet, de már ahhoz képest is csúszások tapasztalhatók. A javítások minőségével 

kapcsolatosan is vannak kritikai észrevételei a műszaki ellenőrnek és a Polgármesteri 

Hivatal képviselőjének. Igyekszünk rábírni a kivitelezőt, hogy legkésőbb június elejéig 

az összes hibát javítsa ki, a hiányosságokat pótolja. Amit mégsem fejezne be június 

30.-ig, azt a jóteljesítési garanciájának terhére más vállalkozóval kijavíttatjuk.  

      5.   Hogy áll a projekt pénzügyi elszámolása? 

Válasz: A leszerződött összeg 80%-a lett eddig a kivitelezőnek kifizetve. A 

fennmaradó összeg kifizetésének tárgyában előterjesztés készül a következő testületi 

ülésre.” 

 

dr. Filó András képviselő: nem fogadja el a választ. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a válasz elfogadását:  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3837   Száma: 12.05.10/29/0/A/KT 

Ideje: 2012 május 10 19:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 66.67 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület elfogadja az 

interpellációra adott választ.  

 

 

Fekete János képviselő kérdése:  

„A 2011. október 27-i rendkívüli testületi ülés 4. napirendi pontja tárgyalta a VSZ Zrt korábbi 

gazdálkodása és működése kapcsán az Atticus Zrt által elkészített vizsgálati jelentést. A 

jelentés megállapításai eredményeként a testület által meghozott határozat értelmében „bízza 
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meg az Önkormányzat ügyvédjét (…) kezdeményezze (polgári, büntető, munka) jogi 

intézkedések megtételét a Polgármesternél” 

 

Azóta többször feltettem ugyan ezt a kérdést formálisan és informálisan is, mind a mai napig 

érdemi választ nem kaptam.  

 

Milyen jogi intézkedések történtek, ha történtek egyáltalán az ügyben, a város új ügyvédje 

foglalkozik-e a kérdéssel? Miért nem történik semmilyen lépés? Kinek a feladata és 

felelőssége az intézkedéseknek megtétele, annak van-e határideje? 

 

A választ írásban kérem megkapni.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válasza:  

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Dr. Andriska Szilvia ügyvéd 2012. január 12-én kelt levelében többek közt az alábbiakra 

mutatott rá: 

- Bizonyos esetekben a büntetőjog kötelességszegésként értékeli a követelések 

kezelésének elmulasztását. 

- Minden munkaszervezettel rendelkező szervezet vagyonkezelője külső szervezet vagy 

személy megbízását megelőzően, az elvégzendő munka jellege és mennyisége alapján 

köteles megvizsgálni, hogy az adott tevékenységet a saját munkaszervezete képes-e 

elvégezni. Külső személy vagy szervezet megbízásáról a vagyonkezelő csak azt 

követően és akkor dönthet, ha az adott feladatot az elvégzendő munka mennyisége és 

jellege miatt a saját munkaszervezete nem tudja megoldani. 

- Nem állapítható meg egyértelműen jogellenesség abban az esetben, ha a VSZ Zrt. 

ingatlanainak bérlői részére kedvezményeket ad a társaság mint bérbeadó annak 

érdekében, hogy a bérlőket megtartsa. 

- Ha a vezető tisztségviselő e minőségében eljárva harmadik személynek kárt okoz, 

akkor ezért a kárért a társaság felel. Ha azonban a vezető tisztségviselő e minőségében 

(tevékenységével vagy mulasztásával) a saját társaságának okoz kárt, akkor ezért a 

kárért a társaság irányában a polgári jog általános szabályai (Ptk. 339. §) szerint felel, 

feltéve, hogy a kárt a jogszabályok, a társasági szerződés vagy a társaság legfőbb 

szerve által hozott határozatok vagy az ügyvezetési kötelezettségei felróható 

megszegésével okozta.  

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 28/2012. (I.18.) JÜB sz. határozatában és a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság a 24/2012. (II.8.) JPEB sz. határozatában további vizsgálatokat és 

intézkedési javaslatot kért az ügyvédtől. 

. 

Dr. Andriska Szilvia ügyvéd 2012. március 20-án kelt levelében jelezte, hogy kizárólag az 

Atticus Investments Zrt. jelentéséből büntetőjogi konzekvencia nem vonható le. Bármilyen 

jogi következtetés levonásához, illetőleg eljárás megindításához szükséges az eredeti iratok 

tanulmányozása, és azok megismerését követően lehet esetlegesen további következtetéseket 

levonni, eljárásokat indítani.  

 

Dr. Andriska Szilvia ügyvéd Horváth József részére 2012. január 25-én küldött levelében 

kérte, hogy a volt Vezérigazgató a vizsgálati jelentésre vonatkozó észrevételeit küldje meg. 
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Horváth József 2012. március 18-án kelt levelében nem fejtette ki az üggyel kapcsolatban 

konkrét álláspontját, mert a megküldött Atticus jelentés okiratiságát (dátum, aláírás hiánya) 

vitatta, annak ellenére, hogy a jelentés nyilvánvaló ismeretében, azt támadva személyhez 

fűződő jogok megsértése miatt peres eljárást indított. 

 

Dr. Andriska Szilvia ügyvéd az iratok vizsgálatát már nem végezte el, mert az ügyvédi 

megbízási szerződést felmondta. Az Önkormányzat 2012. márciusában új ügyvédet választott 

dr. Csanádi Márk személyében. Az új ügyvéd számára a korábbi ügyvéd az Atticus jelentéssel 

kapcsolatosan teendő esetleges büntetőjogi intézkedésekről szóló iratokat és információkat a 

napokban adta át, az új ügyvéd a közeljövőben, néhány munkanapon belül kialakítja 

álláspontját és megteszi a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatát.   

 

Fekete János képviselő kérdése: sajnálja, hogy még mindig itt tart az ügy. Nem fogadja el a 

választ.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés lévén, nem kell elfogadni a választ. Megjegyzi, hogy 

magánszemély is tehet feljelentést az ügyben.  

 

 

dr. Filó András képviselő kérdése:  

„Tisztelt Reorganizációért Felelős Alpolgármester Úr! 

A Promt Kft. és az ISO Kft. ügyében már többször nyújtottam be interpellációt, illetve tettem 

fel kérdést. Most ezt a sort folytatom. 

Megkerestek a nevezett kft-k képviselői, hogy a területükön átmenő 20 kV-os 

vezetékáthelyezéssel kapcsolatos megállapodást az önkormányzat, pontosabban Ön, fel 

kívánja rúgni. 

Elmondásuk szerint háromoldalú (a két kft + önkormányzat) kötelezettségvállalás mellett 

valósulna meg a vezeték-áttelepítés, és erre szerződést is kötöttek a tervezővel. 

Miután a terv elkészült, Ön nem engedélyezte az önkormányzati rész kifizetését. 

Mi ezzel kapcsolatban a tényállás?” 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester válasza:  

„2010. április 1-én Tervezési szerződés jött létre Szentendre Város Önkormányzata, mint 

megrendelő, valamint az ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt, mint tervező 

között a Szentendre, belterületi 4/3, 4/5, 4/6 és 2/1 hrsz-ú ingatlanokat keresztező 20 KV-os 

villamos szabadvezeték kiváltásának kiviteli terve elkészítésére.  

 

A Tervezési szerződés alapján a közműegyeztetett tervdokumentáció elkészítésének 

határideje, 2010. május 30-a volt. A tervezési díj 740.000 Ft+25 %-os ÁFA, azaz 925.000 Ft.  

 

A Tervezési szerződés alapján Morvai Marius tervező elkezdte az előkészítő munkálatokat, és 

a vezeték kiváltására előzetes rajzokat készített. 

A legutóbbi terv egyeztetésére 2012. április 20-án került sor az ISO Kft, a PROMT Kft 

képviselői, dr. Török Balázs alpolgármester úr, és Virágh János városüzemeltetési referens 

részvételével.  

 

Szentendre Város Önkormányzata a Bezsoker Kft. tulajdonában volt 8909 hrsz-ú ingatlant 

érintő útlejegyzést megelőzően, hosszú évekig tárgyalásokat folytatott, a Bezsoker Kft 

tulajdonosával, valamint a Bezsoker Kft mögötti, úttal nem megközelíthető ingatlanok, 

tulajdonosainak, az ISO Kft-nek és a PROMT Kft-nek a képviselőivel. Ezen előzetes 
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egyeztető tárgyalások kapcsán az önkormányzat, többek között, a légkábel kiváltás 

költségeinek viselésére vonatkozóan számításokat készített (folyóméter arányos 

költségviselés, m2 arányos költségviselés, stb.), és az érintett ingatlan tulajdonosokkal (ISO 

Kft., PROMT Kft., Bezsoker Kft.) a költségviselésről tárgyalásokat, egyeztetéseket folytatott.  

A tárgyalások eredményeképpen konkrét megállapodás, ami a légkábel kiváltásának 

költségviselésére vonatkozó egyezséget is tartalmazta volna, nem jött létre az ISO Kft, a 

PROMT Kft és az önkormányzat között.   

 

A Tervezési szerződés alapján a közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció nem készült el.  

 

A villamos szabadvezeték kiváltása az ISO Kft. és a PROMT Kft. ingatlanjainak értékét 

növeli, a két cég gazdasági érdekében áll a légkábel kiváltása, ezért véleményem szerint, a 

cégek fizessék meg a tervezés és áthelyezés költségeit.  

Szentendre Város Önkormányzata jelenlegi anyagi helyzetére tekintettel, nem elfogadható 

közpénzek cégek gazdasági érdekéből történő felhasználása, ezért javaslom, hogy az 

önkormányzat a Tervezési szerződéstől álljon el.  

 

Információm alapján az ISO Kft. és a PROMT Kft gazdasági érdekeik miatt hajlandóságot 

mutat arra, hogy megrendelje a tervezőtől a légkábel kiváltásának kiviteli 

tervdokumentációját. „ 

 

dr. Filó András képviselő: a választ tudomásul veszi.  

 

 

30. Egyebek 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy Tűzoltóság várja a képviselőket, 

akik meg szeretnék ismerni a munkájukat. 

Felhívja a figyelmet, hogy VOLÁNBUSZ témában rendkívüli ülés lesz, időpontot még nem 

tud.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, elkezdődött-e a kátyúzás elkezdődött? A János utcában a 

szűkítők ellenére is gyors a forgalom, megoldást szeretne a problémára.  

A majálissal kapcsolatban elmondja, hogy a terület szemetes volt, és hatalmas volt a por.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a Föld Napja alkalmából résztvevők munkáját.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  

-  új temetővel kapcsolatos észrevételeit ismerteti. 

- Javasolja a gátépítésé időpontjának közzétételét. 

- A gátépítés beruházásának figyelésére javasolja, hogy legyen civil ellenőrző csoport. 

Elsősorban belvárosi lakókra gondolt, akik megfelelő műszaki végzettséggel is 

rendelkeznek.  

- Jelzi, hogy az építkezők nem kérnek használatbavételi engedélyt, így nem fizetnek 

adót sem. Ennek ellenére rendelkeznek lakcímkártyával. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az adózók körét kell szélesíteni.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a kátyúzással kapcsolatban elmondja, hogy az új 

költségvetés miatt nem írnak ki közbeszerzést, a balesetveszély elhárítására koncentrálnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: civilek bevonását jó ötletnek tartja úgy, hogy előre 

meghatározzák a hatásköröket. A továbbiakban a kommunikáció fontosságáról beszél.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: civil tanácsadó stábot más területen 

is jónak tartana.  

 

dr. Filó András képviselő: felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyebek napirendi pontban 

mindenki interpellál, illetve kérdést tesz fel. Javasolja ezeket a jövőben írásban tegyék meg 

képviselőtársai, mert ez a napirendi pont nem erről szól.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kifogásolja, hogy a Szentendrei Nyár programban – a határozattal 

ellentétben – nem három szentendrei előadó szerepel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezt az észrevétel a bizottsági ülésen kellett volna ismertetni a 

Kulturális Kft. Ügyvezetőjével.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy Pedagógus Napon lesz vendéglátás?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: szerény körülmények között 

megoldják.  

 

Fekete János képviselő: a kátyúzással kapcsolatban kérdezi, hogy ki a kivitelező? Hiányolja 

Horváth József elleni feljelentést.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Horváth József elleni feljelentéssel kapcsolatban 

tájékoztat, hogy május 22-én lesz az első tárgyalás.  

A kátyúzással kapcsolatban elmondja, hogy 1 éve már a balesetveszély elhárítását a VSz Zrt. 

végzi. Amennyiben viszont közbeszereztetés lesz, akkor annak nyertese lesz a kivitelező.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb észrevétel nem lévén, 20.10 órakor az ülést bezárja.  

 

 

 
 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 


